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Úvod
Za jednu z nejčastějších forem činnosti veřejné správy bývá považováno
vydávání správních aktů týkajících se konkrétních práv a povinností jmenovitě
určených adresátů, o kterých rozhodují podle daných právních předpisů příslušné
orgány veřejné moci nadané pravomocí pro správní rozhodování. Je to především
důsledek veřejnoprávní povahy správního práva zahrnujícího velice pestrou a
širokou škálu oborů napříč celým právním řádem České republiky často se
promítající do všedního života společnosti.
Pokud hovoříme o správních aktech, máme namysli jednotlivé podoby
autoritativních rozhodnutí správních orgánů jejichž charakter je dán legální
definicí. Rozhodnutí může mít několik podob a vyvolávajících právních účinků s
dopadem na právní poměry adresátů, jichž se týkají. V těchto situacích, kdy je
zasahováno do jejich právního postavení, existují možnosti a nástroje náležející
dotčeným osobám jejichž pomocí mohou brojit proti těm rozhodnutím, se kterými
se neztotožňují, popřípadě shledávají nějaká pochybení ze strany orgánů. Zde
můžeme spatřovat moment, kde se zrcadlí ochrana základních práv účastníků,
kteří se nacházejí v nerovnocenném vztahu vyjádřeném nadřazeností správního
orgánu, společně s jejich ústavně zaručeným právem na spravedlivý proces.
Správní právo nám pro tyto situace konstruuje systém řádných a
mimořádných opravných prostředků jejichž možnost využití je dána oprávněným
osobám za splnění zákonem stanovených podmínek. Jeden z těchto legislativou
poskytovaných nástrojů z kategorie označené jako řádné opravné prostředky je
meritem mé práce a budu se jím dopodrobna zabývat. Konkrétně jde o institut
rozkladu, respektive o rozkladové řízení směřující proti rozhodnutím vydaným
orgány (případně osobou stojící v čele této instituce) nejvýše postaveným v rámci
hierarchického uspořádání veřejné správy. Ve spojitosti s ním bývá i často
skloňovaný pojem rozkladové komise představující podstatnou složku tohoto
zvláštního druhu správního řízení.
Jedná se o jev specifický, v praxi poměrně využívaný, ale z mého pohledu
a zkušeností ovšem právního povědomí laické veřejnosti dotýkající se minimálně.
Oproti tomu bývá toliko diskutovaným tématem osobami znalými této
problematiky, neboť kolem něj vyvstává řada nejasných otázek, které jsou
kladeny právě z řad odborníků zabývajících se okruhem těchto problémů ve
správním právu. Odpovědi na ně bývají mnohdy odlišné a v rámci právnické obce
1

nebývá vždy zastáván jednotný názor na danou věc. Objevují se určité úvahy
ohledně zařazení tohoto správněprávního institutu do samotné kategorie řádných
opravných prostředků a dochází i k zamyšlení nad jeho povahou, smyslem a
potřebnou existencí v právním řádu. Řadu otázek o roli rozkladové komise a
jejího jednání přináší jak teorie, tak i sama praxe. Největší kontroverze vyvstávají
ohledně recentní právní úpravy zakotvující institut rozkladu v § 152 stěžejního
souboru norem správněprávní disciplíny, a to v zákoně č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění posledních předpisů
Zmíněné nejasnosti a celá řada otázek oplývající okolo tohoto ryze
právního institutu nacházejícího se nejen ve správním řádu jsou jedním z hlavních
důvodů, které mě vedly ke zvolení si předmětného tématu „Řízení o rozkladu
v teorii a praxi“ pro zpracování diplomové práce. Bezesporu k výběru práce
přispěl i zájem o právní odvětví správního práva.
Cílem mé práce je zaměřit se na pojem institutu rozkladu jako takového a
na úvod podat komplexnější výklad esenciálních pojmů s ním souvisejících. Dále
si kladu za cíl nastínit specifika procesu jeho projednávání v řízení o rozkladu
společně s problematickými okruhy z aplikační praxe a v souvislosti s tím si
odpovědět na otázku, zda recentní právní úprava je vhodně zvolená a odpovídá
potřebám praxe. Posledním vytyčeným cílem je posouzení postavení rozkladové
komise a to, zda hraje podstatnou roli v procesu řízení o rozkladu nebo nikoli.
Pojetí zpracování práce metodologicky vychází z kompilace získaných
informací za současného propojení myšlenek a postřehů v podobě teoretické a
praktické části a jejich následné deskripce. Dále bude také vycházet
z analytického pojetí vybraných jednacích řádů a statutů rozkladových komisí a
následně zvolených komparačních kritérií nacházejících se právě v těchto
interních dokumentech. Takto zvolená metodologie mi napomůže identifikovat
rozdíly mezi jednotlivými statuty a jednacími řády vybraných ministerstev a
jiných ústředních správních úřadů nebo konstatovat jejich shodné prvky.
Pro zpracování práce a dosažení vytyčených cílů mi k pochopení
důležitých souvislostí a vyvození určitých závěrů poslouží četná odborná
literatura od předních autorů učebnicových materiálů a pozitivně právní úprava
doplněná o komentářová díla poskytující upřesňující výklad jednotlivých
ustanovení. Nebude opomenuta ani judikatura ze strany soustavy soudů
podávající jistý náhled na danou problematiku. I mnohé články publikované nejen
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v právních periodikách se některým okolnostem ohledně rozkladu do značné míry
věnují.
Dále mi k vyvození jistých závěrů napomůžou údaje a především jednací
řády a statuty, které podrobím analýze a jež jsem získala shromážděním informací
na základě elektronicky zaslaných žádostí vznesených v režimu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
od ministerstev a jiných ústředních správních úřadů vymezených podle
kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nepochybně
mi k jejich naplnění také poslouží cenné informace získané z praxe odborníků
služebně zařazených na jednom ministerstvu, kteří byli ochotni mi poskytnout
jistý úvodní náhled na danou věc a podělit se o praktické poznatky.
Diplomová práce je strukturována do šesti tematických kapitol, jež se
rozvětvují do navzájem navazujících subkapitol. Pro uvedení do dané
problematiky a její celkové ucelení se první kapitola zabývá vytyčením skupiny
řádných opravných prostředků zahrnující stěžejní institut rozkladu, jejich
charakteristikou vymezenou prostřednictvím základních zásad a stěžejních
předpokladů jeho podání. Druhá kapitola se zaměřuje na výklad pojmu institutu
rozkladu, jeho zakotvení, a to jak z pohledu starší legislativy, tak i současné
právní úpravy a zároveň mapuje jeho existenci v jiných zemích. Následující
kapitola představuje stěžejní úpravu rozkladového řízení, přičemž je dále kladen
důraz na výklad kvalifikovaných podmínek podání rozkladu, postavení ústředních
správních úřadů a zároveň na jejich nejvyšší funkcionáře. Jsou zde také nastíněny
vybrané procesní úkony subjektů rozkladového řízení. Na to systematicky
navazuje další pasáž práce věnující se řízení o rozkladu v užším pojetí, tedy
celkovému procesu jednání rozkladové komise za předešlého vymezení jejího
postavení a stanovení podmínek členství, přes které se textace práce dostává do
předposlední kapitoly. Ta pojednává o jednacích řádech a statutech rozkladových
komisí, kde je pojednáno o jejich povaze, přijímání a ke konci je vyhodnocena
jejich obecná analýza s komparačními prvky. V poslední kapitole je umístěno
krátké zhodnocení úrovně recentní právní úpravy institutu rozkladu a naznačeny
některé úvahy de lege ferenda. V neposlední řadě bych ráda v závěru práce podala
shrnující stať, k čemu jsem při poznání dospěla a na úplný závěr je zařazen
seznam použitých zdrojů, ze kterých bylo v práci čerpáno.
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1 Systém opravných prostředků ve správním řízení
Nejprve, než přistoupíme k samotnému vymezení systému opravných
prostředků, považuji za vhodné a účelné z hlediska komplexnosti tématu zmínit
jeho nadkategorii, a to prostředky nápravné. Jak již napovídá jejich samotné
označení, jde o nástroje sloužící k nějakému napravení. V našem případě jde o
přezkum správních rozhodnutí jakožto výsledků formalizovaných procesů
správního řízení, jejichž obsah se týká určitých práv a povinností konkrétních
jednotlivců. Jelikož se jedná o akty vrchnostenské, to znamená akty vydávané
autoritativními správními orgány, je zapotřebí mít nějaké mechanismy k ochraně
takovýchto subjektivních práv podřízených adresátů před možnými vadami
orgánů veřejné moci, které vzniknou již při samém průběhu řízení nebo mohou
spočívat v nesprávném právním posouzení, případně může dojít ke špatnému
skutkovému posouzení věci.
Množina nápravných prostředků je na základě určitého celku kritérií
dělena na podmnožinu prostředků opravných a prostředků dozorčích, které jsou
takto označovány pouze z hlediska teoretického, nikoliv praktického a
dikcí platné právní úpravy nejsou používány. Jejich hlavní rozdíl je spatřován
v subjektu disponujícím daným prostředkem, což bývá dovozováno ze zásady
dispoziční, která je vlastní první podmnožině opravných prostředků a představuje
situace, kdy je úkon učiněn z iniciativy účastníka řízení majícího právní nárok na
jeho učinění, přičemž naproti ní stojí zásada oficiality – úkony provedené ex
officio, jinými slovy jde o úřední povinnost správního orgánu učinit dílčí kroky
v mezích pravomocí jemu svěřených za okolností, kdy může dojít i k
předchozímu podání podnětu ze strany účastníka, kterým ovšem není vázán a
samotný krok učiní na základě svého nejlepšího uvážení. 1
Je možné se také setkat s dělením v měřítku stejných hledisek, přičemž je
hlavní kategorie opravných prostředků dělena na „klasické opravné prostředky“,
jimiž disponují právě adresáti a „prostředky dozoru“ uplatňující se mocí úřední,
z čehož je patrné, že záleží na tom, v jakých rukou je držen onen potřebný impuls
k zahájení přezkoumání správních rozhodnutí. 2

MATES, P., KOPECKÝ, M. Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního
řádu a stavebního zákona). 1. vydání. Praha: Leges, 2015, s. 13–14.
2
SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 263.
1
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Souhrnný názor ohledně uvedené různosti dělení nám poskytuje lexikon
správního práva, 3 kde je vysvětlen důvod, proč by se dozorčí prostředky neměly
zahrnovat pod skupinu nazývanou prostředky opravné. Jedním z použitých
argumentů je fakt, že pokud hovoříme o dozorčích prostředcích, které jak už bylo
řečeno, mohou být uplatněny pouze z moci úřední, jde o záruku provedení onoho
dozoru nad výkonem rozhodování uskutečňovaném správním orgánem. Pokud se
ovšem dozorující orgán případně dobere k závěru, že by mělo dojít k nápravě
zjištěných nedostatků, potom je lze v tomto smyslu za opravné prostředky chápat.
Sama osobně se přikláním k prvnímu terminologickému rozlišování
nápravných prostředků, které je pro mě více zažité a budu z něj vycházet i
v dalších subkapitolách. Pro upřesnění znovu opakuji, že pozitivně právní úprava
takovéto selektování opravných prostředků nereflektuje a vychází se pouze
z doktrinálního odborného názvosloví.

1.1 Charakteristika a účel opravných prostředků
Existenci opravných prostředků (lat. remedia juris) je možné sledovat
naskrz právními odvětvími (majíc namysli právo správní, trestní a občanské),
konkrétně v jejich procesních částech, kde zastávající totožnou úlohu, již bychom
mohli vystihnout jako „procesní úkony v řízení soudním, kterými strany,
domnívající se, že jim bylo soudním rozhodnutím ublíženo, domáhají se u vyššího
soudu změny nebo zrušení rozsudku neb usnesení soudu nižšího“.4 Z tohoto lze
dovodit ochrannou funkci opravných prostředků odrážející se ve vidině
spravedlnosti práva ve společnosti, které je možné se za určitých podmínek
dovolat.
K definování opravného systému existují četná vyjádření i od klasických
představitelů správního práva obsažená v odborných publikacích a některá z nich,
mnou vybraná, budou následně představena. V učebnici správního práva od Jiřího
Hoetzla se o opravných prostředcích dočítáme, že jde o případy, kdy „se strana
domáhá u vyšší stolice odpomoci proti aktu instance nižší“,5 přičemž následně
dodává pravidlo povinnosti projednání, které je závazné pro nadřízené orgány
rozhodující o vznesené stížnosti některé ze stran, jež je zhmotněním jejího
právního nároku vyvěrajícího z již jednou dovozené právní ochrany.

POMAHAČ, R., PRŮCHA, P. Lexikon – správní právo. 1. vydání. Ostrava: Nakladatelství Jiří
Motloch – Sagit, 2002, s. 301.
4
Ottův Slovník naučný. Díl 18. Praha: Paseka/Argo, 1999, s. 824.
5
HOETZEL, J. Československé správní právo. Část obecná. 2. vydání. Praha: Melantrich, 1937, s.
350.
3
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Monografie od Adolfa Štafla pojednává o opravných prostředcích jako o
stěžejních nástrojích správní kontroly, někdy se můžeme setkat i s označením
kontroly administrativní či instanční vykonávané z hlediska hierarchického
uspořádání vyššími správními úřady nad úřady stupně nižšího na základě podnětu
strany, která má prostřednictvím něj možnost bránit své právní zájmy proti
výrokům stanoveným úřady.6
Účelem opravného řízení je snaha k nápravě vad konkrétního aktu,
potažmo výsledného úkonu vydaného v nalézacím řízení a nepochybně také
naplnění celkového cíle správního řízení, jímž je aplikace zásady materiální
pravdy,7 kdy by mělo dojít k „zjištění stavu věci tak, aby správní orgán mohl
správně aplikovat příslušné právní normy“.8 Dalším zásadám vztahujícím se k
probíranému tématu bude věnována následná stať subkapitoly.

1.2 Základní zásady a principy
Neměli bychom opomenout charakterizovat režim opravného řízení,
respektive rozkladového řízení ve světle základních zásad a principů, jejichž
přítomnost v legislativě je její neodmyslitelnou součástí, 9 a to především z důvodů
plnění důležité role vymezující určité mantinely, v nichž by se měla činnost
přezkoumávajících orgánů pohybovat. Další role spočívá v pomocném prvku při
interpretaci příslušných ustanovení, v našem případě především ustanovení
procesních. Jejich existencí jsou správní orgány formálně vázány a měly by s nimi
ruku v ruce vykonávat jednotlivé úkony v rámci řízení a v případě, kdy by zde
tento soulad absentoval, došlo by z jejich strany k nezákonnému jednání.
Co se týká rozlišení termínů zásada a princip, zastávám jejich použití
promiscue a to z toho důvodu, že pomocí nich dochází k naplňování stejných cílů
a není zřetelně vidno žádné značné rozdílnosti v takové míře, aby se měly užívat
odlišně. Toto stanovisko se promítne i v následných pasážích práce, přičemž budu
dodržovat případné užití těchto pojmů v textu zákona.

ŠTAFL, A. Řádné i mimořádné opravné prostředky v řízením správním. 1. vydání. Praha: V.
Linhart, 1939, s. 11, 15.
7
Zásada materiální pravdy je obsažena v ustanovení § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů.
8
HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Správní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2015, s.
237.
9
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97 cit. 15. 11. 2017. Ústavní soud
konstatuje, že „[pramenem práva obecně, jakož i pramenem práva ústavního, a to i v systému
psaného práva jsou rovněž základní právní principy a zvyklosti“.
6
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1.2.1

Principy ústavněprávní a mezinárodněprávní povahy
Vhodné je začít u ústavně reflektovaných práv na spravedlivý proces.

Právo na soudní a jinou právní ochranu (zahrnující i ochranu u správních orgánů)
nalezneme v Listině základních práv a svobod (dále „Listina“) v hlavě V. jako
součást tzv. ústavního pořádku České republiky charakterizovaného v čl. 112
Ústavy, kde je na prvním místě katalogu práv v čl. 36 odst. 1 Listiny zařazeno
právo na spravedlivý proces. 10 Jeho jednotlivé principiální složky ku příkladu
zahrnují právo každého se domáhat ochrany svých práv, garanci na „fair trail“,
jehož naplnění ztělesňuje postup během řízení (i řízení samotné) vedený v mezích
stanovených zákonem a nakonec nesmíme opomenout jeho velice důležitou
součást představující právo na spravedlivý a zákonný přezkum v intenci
uskutečnění nezávislého a nestranného procesu.11
Mezinárodní úroveň je reprezentována dokumentem nazývajícím se
„Doporučení Rec(2007)7 o dobré veřejné správě“ vydaném v roce 2007
nezávislou mezinárodní organizací Rada Evropy, 12 jehož cílem je shrnutí
požadavků na dobrou správu a vytvořit tak její ucelený kodex pro demokratické
státy, které by měly zabezpečit její výkon v duchu těchto předepsaných cílů.
K tomuto dokumentu byl záhy vydán dodatek, ve kterém jsou konkretizovány
dílčí zásady subsumované pod souhrnný pojem dobré správy. Z těch
nejdůležitějších článků bych ráda zmínila především zásadu zákonnosti,
nestrannosti, rovnoprávnosti, zásadu právní jistoty a zásadu konání v přiměřené
časové lhůtě. Podrobněji se jim budeme věnovat v dalším úseku práce, neboť jsou
reflektovány správním řádem.
Principům a zásadám týkajícím se dobré správy je věnována pozornost i na
úrovni práva unijního, konkrétně v Evropském kodexu řádné správní praxe
vydaném evropským veřejným ochráncem práv, kde jsou všechny její jednotlivé
složky zmíněny, rozebrána pravidla, podle kterých by měla fungovat a jak je
uvedeno v předmluvě kodexu, měl by také poskytovat „praktické pokyny, jak

Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, čl. 36 odst. 1. Každý se
může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve
stanovených případech u jiného orgánu.
11
KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 1289–
1290.
12
POTĚŠIL, L. Veřejná správa č. 12/2008. „Dobrá správa“ v dokumentech Rady Evropy cit. 14.
11. 2017.
10
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dosáhnout větší efektivity, transparentnosti a odpovědnosti“ 13 při interakci občanů
s orgány veřejné moci.
1.2.2

Zásady činnosti správních orgánů a zásady správního řízení
Jelikož procedura o opravných prostředcích (tedy i řízení o rozkladu)

probíhá v režimu správního řádu, vztahují se na správní orgány při jejich
přezkumném postupu také zásady uvedené v úvodních ustanoveních části první, v
hlavě druhé, konkrétně v §§ 2–8 správního řádu. Tyto postuláty explicitně
zahrnuté do dikce zákona upravují výkon činnosti správních orgánů a vycházejí
z výše uvedeného mezinárodního základu tvořeného principy dobré správy. Na
jejich důležitost upozorňuje také ustanovení § 177 správního řádu, 14 v jehož
souvislosti může vyvstat otázka, jak je logicky vůbec možné aplikovat toto
pravidlo, když je správní řád jako celek vyloučen z použití lex specialis. Nastává
nám zde spor o to, které ustanovení by se mělo uplatnit přednostně. Odpověď na
řešení této rozporuplné situace je nám poskytnuta v nálezu Ústavního soudu, 15
kde je uvedeno, že pokud zákonná úprava připouští dvojí interpretaci, mělo by se
užít takové možnosti, při jejíž aplikaci dochází k vyšší míře souznění s ústavním
pořádkem České republiky. Na základě této právní věty můžeme konstatovat, že i
v situacích, kdy lex specialis derogat legi generali, je přesto zachováno pravidlo
použití obecných zásad při činnosti správních orgánů, to znamená i při vedení
řízení o některém z opravných prostředků.
Nyní si některé z této skupiny zásad, které nejsou zpravidla expressis
verbis vyjádřené, ale spíše implicitně obsažené v jednotlivých zněních paragrafů,
představíme. Klíčovou zásadou, vztahující se obecně na veřejnou správu jako
celek,16 je zásada legality obsažena v § 2 odst. 1 správního řádu, která má své
kořeny v ústavněprávní rovině, kde reprezentuje výkon veřejné správy v idejích
demokratického právního státu. 17 Její podstatu vnímali i zákonodárci při tvorbě
závazného normativně právního aktu, kdy o ní takto hovoří v textu důvodové

Veřejný ochránce práv. Zdroje - Evropský kodex řádné správní praxe online. 2017 cit. 20. 11.
2017. Dostupné z: https://www.ombudsman.europa.eu/cs/resources/code.faces#/page/1.
14
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 177 odst. 1. Základní
zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i
v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající
těmto zásadám neobsahuje.
15
Nález Ústavního soudu ze dne 9. 8. 1998, sp. zn. III. ÚS 86/98 cit. 20. 11. 2017.
16
Její dosah dopadá například i na osoby dotčené, znalce, tlumočníky a další.
17
Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, čl. 2 odst. 2. Státní
moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který
stanoví zákon.
13
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zprávy. Tato zásada vyjadřuje vázanost správních orgánů nejen zákonem, jehož
povaha může být jak procesní, tak hmotněprávní, ale i dalšími stupni hierarchické
pyramidy právních norem, zahrnující kategorii podzákonných právních předpisů
nebo i již jednou zmíněný tzv. ústavní pořádek, a také neopomenutelné
mezinárodní smlouvy, kterými jsme na základě ratifikace podle čl. 10 Ústavy jako
stát vázáni a jsou součástí našeho právního řádu. 18
Další významnou zásadou je zákaz zneužití správního uvážení v § 2
odst. 2 správního řádu, k níž bychom našli hojný počet judikovaných stanovisek.
Zde se nám na povrch dostává provázanost jednotlivých principiálních postulátů
uvedených v tomto ustanovení, kdy je předchozí probraná zásada doplněna o onu
diskreční pravomoc (neboli správní uvážení) a dále na ni navazuje další hodnota
projevující se v souladu s veřejným zájmem. 19
Pokud bychom měli správní uvážení charakterizovat, jde o určitý zákonem
zakládající prostor (tato podmínka zde musí být vždy přítomna) svěřený a určený
správnímu orgánu pro jeho rozhodovací pravomoc, kdy má možnost pohotově
reagovat na nahodile vzniklé situace za užití volného uvážení. V komentáři od
brněnského kolektivu autorů se uvádí, že můžeme rozlišovat dvojí formu
správního uvážení, a to „„uvážení jednání“ jako možnost úvahy v tom, zda daný
postup bude použit či nikoliv nebo „uvážení volby“ tedy volby jednoho z více
možných postupů či řešení“. 20 Jde tedy o to, jaké konkrétní kroky správní orgán
v rámci své diskreční pravomoci učiní či nikoliv. Musí zde ovšem být zajištěna
existence určitého omezení tohoto diskrečního oprávnění, aby nedocházelo
k absolutní volnosti uvážení, proto by vždy taková úvaha měla probíhat v mezích
zákonné úpravy a nikoliv mimo její hranice, kdy by se jednalo již o jistou libovůli
takového subjektu, což by zapříčinilo rozpor se zásadami a fungováním veřejné
správy, na jejichž smyslu je vystavěna. 21 Judikatura Nejvyššího správního soudu
stanovuje, že pokud dikce zákona umožňuje správnímu orgánu v konkrétním
případě užít správního uvážení, je tím tento orgán vázán a povinen diskreci
aplikovat.22 Pokud tedy takové situace nastanou, je zapotřebí dbát na to, aby toto

SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 45–47.
MATES, P., STARÝ, M. Základy správního práva procesního. 1. vydání. Praha: Vysoká škola
finanční a správní, o.p.s., 2014, s. 24.
20
JURNÍKOVÁ, J., HAVLAN, P. a spol. Meritum – správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 31.
21
Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 10. 1992, sp. zn. 6 A 6/92 cit. 24. 11. 2017.
22
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2008, č. j. 5 As 51/2007-105 cit. 24. 11.
2017.
18
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oprávnění, které je správnímu orgánu svěřeno, bylo na druhé straně vyváženo
miskami vah právní jistoty, 23 legitimního očekávání a veřejným zájmem.
V pozadí všech zmíněných principiálních pravidel by měly figurovat
vzájemně se doplňující zásada rychlosti a zásada hospodárnosti zakotvené v § 6
správního řádu, ve kterém by mělo jejich dodržení být respektováno ze strany
orgánů, tedy i při řízení o opravných prostředcích, vůči podřazeným občanům,
jejichž záležitosti jsou předmětem řízení. V odstavci prvém se setkáváme se
zásadou rychlosti promítající se do ustanovení správního řádu v podobě
stanovených lhůt pro provedení konkrétních úkonů bez zbytečných průtahů a také
je v intenci tohoto principu kladen důraz na včasné doručování vydaných aktů,
aniž by docházelo k neopodstatněnému natahování časového intervalu takového
oznámení a společně s ním spjatými účinky vlastními rozhodnutí. 24 K tomu
můžeme dodat, že podle rozsudku Krajského soudu v Brně „by mělo dojít ke
zohlednění celkové délky řízení před správním orgánem, nikoli jen izolovaně
[zohlednit] délku řízení v jednom konkrétním stupni správního řízení“.25 Ve
spojitosti s touto zásadou je v poměrně úzkém vztahu § 80 správního řádu, v jehož
ustanovení je konstruován režim ochrany právě před případnými nežádoucími
průtahy řízení a stanovuje tak procesní nástroje opatření při nečinnosti, kterými je
nadána nadřízená složka správního orgánu neprojevujícího žádný aktivní přístup
k vydání příslušného rozhodnutí. Ve druhém odstavci se poté dostáváme do styku
se zásadou hospodárnosti (procesní ekonomie) projevující se výši nákladů účelně
vynaložených pro úspěšné projednání daného řízení, které má odraz v jeho délce
vedení; je tomu stejně tak jako u přímé úměrnosti – čím kratší řízení, tím menší
jsou náklady řízení, čím zdlouhavější je postup, o to větší jsou vynaložené
náklady.26
Vedle výše vybraných, a z hlediska významnosti pro téma zpracovávané
práce pojednaných zásadách činnosti správních orgánů dopadajících na postup
správních orgánů realizovaný v rámci správního procesu, zde figuruje také
KNAPP, V. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 205. „O právní jistotě můžeme
říci, že jde o jeden z podstatných aspektů právního státu, který má počátky v ústavních hodnotách
a spočívá v lidské důvěře v právo, projevující se především při jeho aplikaci na obecné situace
řešené právem, jako je ku příkladu ochrana nebo uskutečnění práv konkrétní osoby, ať už fyzické
či právnické a také jeden z jeho vyplývajících požadavků je na samotné vlastnosti legislativy, jež
by měly naplňovat vlastnosti jako je přehlednost, zřejmost a srozumitelnost jednotlivých právních
norem, kdy jejich adresát je schopen z jejich obsahu rozeznat, které jednání je protiprávní a které
nikoliv“.
24
PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 43–44.
25
Rozsudek Krajské soudu v Brně ze dne 7. 4. 2009, č. j. 62 Ca 2/2009-33 cit. 28. 11. 2017.
26
PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 44.
23
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kategorie ryze procesních zásad označovaná jako zásady správního řízení.
V zákoně se s tímto označením však nesetkáme z toho důvodu, že jim
zákonodárce nevěnoval samostatnou část, kde by byl stanoven alespoň jejich
demonstrativní výčet. Do styku s nimi přicházíme u právních institutů
proplétajících se skrze celý správní řád, kde bývají logicky zařazeny pro jejich
významnost a typičnost. Jejich charakteristiku bychom mohli vyjádřit tak, že jsou
„určitými modifikacemi a některé zásady správního řízení existují v určitých
protikladných (nebo doplňujících se) dvojicích, přičemž se obvykle vyskytují
v určité kombinaci, resp. v určitých stádiích řízení nebo u některých procesních
institutů převládá více jedna ze dvojice zásad, u jiných zase zásada protikladná
(doplňující)“.27 Jsou tedy zásadami párovými, proti sobě stojícími a jejich
podstata je naprosto opačná. Některým z nich budeme věnovat pozornost,
abychom lépe pochopili smysl a účel procedury správního řízení bezpochyby
zahrnující i řízení o opravných prostředcích a také abychom snadněji dokázali
interpretovat potřebná zákonná ustanovení.
Prvně se zmíníme o zásadě ústnosti, uvedené v § 49 odst. 1 správního
řádu a písemnosti v § 15 odst. 1 správního řádu. Písemná forma je typická pro
rámcové úkony řízení, které však mohou být prováděny i ústně, 28 pokud tak
výslovně stanoví obecný, nebo zvláštní předpis, kdy by jejich zákonodárcem
zvolená forma měla především odpovídat potřebám řízení a aby došlo k naplnění
nezbytných práv účastníků. 29,30 Na pravidlo ústního jednání můžeme navázat
zásadou veřejnosti,31 která je taktéž upravena v § 49 správního, konkrétně
v odstavci druhém, kde je stanoveno, že jednání je vedeno jako neveřejné. Je zde
ovšem ustanovena eventualita, že správní orgán může rozhodnutím stanovit, že
jednání bude probíhat za případné účasti veřejnosti, a to za předpokladu podání
návrhu účastníka, který si výslovně přeje takto konané jednání, nebo tak správní
orgán učiní na základě vlastního uvážení, když to považuje za potřebné. 32 I když
by měl vždy kladně vyhovět návrhu ze strany účastníka, není tato zásada
neprolomitelná a pokud by takovým rozhodnutím případně hrozilo způsobení

SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 67–68.
V takovémto případě dochází k zaznamenání ústně provedeného úkonu do protokolu
upraveného v § 18 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
29
SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 68.
30
U opravných prostředků se setkáváme s kombinací obou zmíněných zásad.
31
Pokud se koná řízení v podobě ústního jednání, tak z povahy věci nám vyplývá, že může být
konáno i za přítomnosti veřejnosti, kdežto u písemně vedeného řízení by takovýto požadavek ze
strany účastníka byl z hlediska praktického obtížně realizovatelný a představitelný.
32
PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 170.
27
28
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nějaké újmy, ku příkladu zásahu do soukromé sféry ostatním účastníkům, je
pochopitelné, že takovému návrhu není možné vyhovět a dále ani v takovém
případě, kdy by nám lex specialis stanovoval úplné potlačení této zásady. 33
V řízení o rozkladu dochází k prolínání těchto dvou komentovaných zásad,
přičemž se jimi budeme podrobněji zabývat v následujících kapitolách.
Další dvojice zásad je tvořena zásadou dispoziční a oficiality odlišující se
podle toho, kdo ze subjektů podá prvotní podnět k zahájení řízení a případně, kdo
je povinen učinit úkon vyvolávající následně chtěné navazující jevy – buď to
může být zahájeno na základě žádosti (nebo i jiného návrhu) účastníka, případně
účastníků (§ 44 správního řádu – zásada dispoziční), anebo ex officio vyjadřující
povinnost ze strany správního orgánu (§ 46 správního řádu – zásada oficiality).
Jejich stanovení v pozitivně právní úpravě se odvíjí od typové povahy řízení před
správním orgánem, to znamená, zda jde o prvostupňové nalézací řízení nebo o
další možné navazující formy (především řízení o opravných prostředcích).
Ve vztahu k naší tematicky zaměřené kapitole věnující se opravným
prostředkům považuji za nutné uvést, že stěžejní zásadou tohoto systému,
respektive řízení o rozkladu je zásada dispoziční, kdy podání opravného
prostředku zcela vychází z vůle oprávněného účastníka předchozího řízení, který
nepovažuje vydaný normativní akt za správný a neztotožňuje se s ním.
Z důvodu ochrany a obrany svých subjektivních práv je dána možnost
účastníkům řízení, na základě dominující zásady dvoustupňovosti (někdy
označované jako dvouinstančnosti), podat proti každému rozhodnutí vydaném ve
správním řízení přípustný opravný prostředek, pokud zákon nestanoví jinak.
S tímto výchozím pravidlem pro správní proces se můžeme dostat to styku hned
na několika místech správního řádu. 34 Nejedná se o zásadu projevující se ve formě
postulátu zakotveného na úrovni špice pomyslné pyramidy právních norem, jež je
tvořena ústavním pořádkem, kterému je přiznána ta nejvyšší právní síla, ani se
nejedná o pravidlo uložené mezinárodní smlouvou či závazek vyplývající
z evropského unijního práva, ale jde pouze o zásadu mající zákonný základ
v obecné úpravě správního řízení a nelze se jí domáhat v ústavně právní rovině. 35
MATES, P., STARÝ, M. Základy správního práva procesního. 1. vydání. Praha: Vysoká škola
finanční a správní, o.p.s., 2014, s. 32.
34
Ustanovení § 81 odst. 1 stanovuje, že účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud
zákon nestanoví jinak, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále
ustanovení § 91 odst. 1 větě prvé říká, že proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze
dále odvolat.
35
MATES, P., KOPECKÝ, M. Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního
řádu a stavebního zákona). 1. vydání. Praha: Leges, 2015, s. 13.
33
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Smyslem této zásady je uskutečnění tzv. devolutivního účinku, kdy „rozhodování
přechází na odvolací orgán, jimž je nejblíže nadřízený správní orgán,“36,37 za
předpokladu, že jsou zde i jisté výjimky, kdy k tomuto účinku nedojde. Konkrétně
jde o možné provedení tzv. autoremedury správním orgánem upravené v § 87
správního řádu a dále při podání rozkladu jako jednoho z opravných prostředků
(blíže k jeho specifikaci se bude věnovat následující kapitola).
Další skutečnost, která může být v souvislosti s touto zásadou vyvolána,
spočívá v odkladném (suspenzivním) účinku, jehož uskutečněním je odloženo
naplnění stanoveného výroku napadeného rozhodnutí a k nabytí právní moci,
vykonatelnosti a dalších případných účinků spjatých s vydaným rozhodnutím
dojde až okamžikem, kdy bude o napadeném správním aktu rozhodnuto
nadřízeným správním orgánem. 38
Výše uvedený výklad jednotlivých vybraných principů v rámci této
subkapitoly považuji ve vztahu k interpretaci řízení o rozkladu za zcela účelný,
neboť ve své obecnosti se vždy na každé konkrétní rozkladové řízení budou
vztahovat.

1.3 Princip apelace, kasace a revize
Za pomocí těchto principů můžeme charakterizovat určité zákonem
umožněné postupy, podle kterých je stanoveno, jakým způsobem může odvolací
orgán na napadené rozhodnutí reagovat. Jejich výskyt v ryzí povaze bývá
ojedinělý a spíše dochází k jejich vzájemnému kombinování.
Z hlediska způsobu vyřízení opravného prostředku je možné aplikovat
princip apelace a kasace. Za použití apelačního principu je umožněno, aby ze
strany odvolacího orgánu došlo k přezkoumání stránky právní i skutkové a jeho
výsledné rozhodování ohledně prvoinstančního rozhodnutí může mít podobu
potvrzení, změnění (má možnost sám zjistit skutkový stav) nebo případně jeho
zrušení a dále tento princip lze ještě rozdělit na dvě větvě podle možnosti
účastníka navrhovat nové skutečnosti společně s důkazy, tedy pokud je takováto
příležitost účastníku dána uplatňuje se princip úplné apelace a v případě, že dané
právo nemá, jde o apelaci neúplnou.39 Ohledně kasace můžeme říci, že jde o
princip užší, co do porovnání s apelací, neboť se správní orgán zaměřuje pouze na
HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 272.
Stanovení, kdo je nejblíže nadřízeným správním orgánem nalezneme v ustanovení § 89 odst. 1 a
§ 178, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
38
SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 71–72.
39
HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Správní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2015, s.
238.
36
37
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vady právní (ať už práva hmotného, tak i procesního) napadeného rozhodnutí a
rozhoduje podle zjištěného skutkového stavu na základě zjištěných skutečností
spolu s provedenými důkazy orgánem podřízeným a jeho rozhodovací oprávnění
zahrnují buď zrušení vadného rozhodnutí (jeho stanovisko je závazné pro nové
rozhodnutí orgánu prvního stupně), nebo pokud shledá správnost, tak jej potvrdí,
ovšem už nelze, aby o věci případně rozhodoval sám. 40
Co se týče revizního principu, vymezuje nám rozsah přezkoumání
prvostupňového rozhodnutí, jemuž je vlastní, že orgán „přihlíží ke všem vadám,
kterými napadené rozhodnutí i řízení mu předcházející trpí, i když nebyly
opravným prostředkem vytýkány“.41 Správní orgán není vázán důvody, pro které
účastník řízení shledává původní rozhodnutí za nesprávné, ale posuzuje tak
samotný proces s výsledečným aktem ze všech známých relevantních hledisek. 42
Jejich provedená identifikace v řízení o rozkladu bude provedena v rámci
kapitoly třetí.

1.4 Předpoklady napadnutelnosti správních rozhodnutí
Rozhodujícím kritériem pro dělení opravných prostředků na kategorii
řádných opravných prostředků a opravných prostředků mimořádných je právní
moc jako jedna z vlastností náležejících rozhodnutím (správním aktům 43).
Nejprve se uvedeme do problematiky správních rozhodnutí, poté přistoupíme
k charakterizování jejich jednotlivých vlastností a v závěru kapitoly přejdeme již
k samotnému rozlišení.
1.4.1

Správní rozhodnutí
Legální definici tohoto institutu jakožto nejčetnější formy činnosti veřejné

správy nalezneme v primárním předpisu na dvou úsecích. Poprvé se s ní můžeme
setkat v ustanovení § 9 správního řádu, 44 kde je vymezeno společně s definicí
správního řízení, a to jako jeho hlavní účel a cíl, kterým by mělo být řízení
zakončeno a také je zde charakterizována jeho podstata stanovování konkrétních
práv společně s povinnostmi jmenovitého adresáta, jemuž akt přísluší. Znaky
40

HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Správní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2015, s.
239.
41
HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník, 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. Dostupné
v systému Beck-online.
42
Protikladným způsobem posouzení je pouze vázanost správního orgánu uvedenými námitkami
ze strany účastníka.
43
Správní akt a rozhodnutí v rámci této práce používám promiscue.
44
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 9. Správní řízení je postup
správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo
ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že
taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.
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správního řízení společně s výsledným aktem je potřeba vnímat v rovině
materiální, ve vztahu ke speciální úpravě to znamená, že je důležité, aby
esenciální definované znaky byly naplněny především obsahově a nenahlíželo se
na ně formalisticky, což by znamenalo, že by se posuzovalo pouze to, co by neslo
zákonné označení „správní řízení“ a přihlíželo by se k formě označení
„rozhodnutí“ nikoliv k jeho faktickému obsahu.45 V této souvislosti hovoříme o
rozhodnutí v konkrétní věci (tzv. meritorní správní rozhodnutí), které je
výsledkem formalizovaného procesu a jedná se o rozhodnutí pojaté v užším
měřítku, kdežto pojem rozhodnutí chápaný v širším slova smyslu, jehož úprava se
nachází v § 67 odst. 1 správního řádu, 46 zahrnuje formy meritorních a procesních
rozhodnutí používaných pozitivně právní úpravou, která jej terminologicky
selektuje na rozhodnutí a usnesení, kdy se v tomto pořadí jedná o meritorní
rozhodnutí ve věci samé, jež je předmětem řízení a o rozhodnutí, která mají
povahu procesní, avšak nesmíme ovšem toto odlišení brát striktně a
neprolomitelně, protože v některých případech stanovených zákonnou úpravou
může mít usnesení povahu rozhodnutí meritorního a naopak rozhodnutím lze
upravovat otázky procesní. 47
Dále je obecně uplatňováno pravidlo, které můžeme najít ve správním řádu
v § 76 odst. 1, kde je řečeno, že správní orgán rozhoduje usnesením jenom
v takových případech, ve kterých to zákon výslovně stanoví, což znamená, že
v ostatních situacích je vydáváno rozhodnutí strictu sensu.
Významnost diferencování usnesení a rozhodnutí spočívá v možnosti
podání opravných prostředků a v jejich následně vyvolaných právních účincích,
neboť se vychází z pravidla stanoveného v § 76 odst. 5 správního řádu, kdy proti
usnesení, vyjma usneseních poznamenávaných pouze do spisu, je možné podat
řádný opravný prostředek ve formě odvolání, nicméně v důsledku jeho podání
nedochází k vyvolání odkladného účinku. 48,49 Co se týká rozkladu, jeho podání
JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2016, s. 56.
46
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 67 odst. 1. Rozhodnutím
správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené
osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo
v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách.
47
JURNÍKOVÁ, J., HAVLAN, P. a spol. Meritum – správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 247.
48
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 85 odst. 1, věta druhá.
V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní
účinky rozhodnutí.
49
JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2016, s. 358.
45

15

směřuje proti meritorním rozhodnutím, jež může vyvolat suspenzivní účinek za
přiměřené aplikace ustanovení o odvolání (k tomu více v kapitole třetí).
Ve správním řádu se kromě těchto dvou zmíněných forem rozhodnutí,
která bývají nejčastěji správními orgány užívány, se setkáváme i s tzv. zvláštními
formami zakotvenými v ustanoveních § 148 až 151. Ovšem z hlediska zaměření
práce jim nebudeme věnovat větší pozornost.
1.4.2

Vlastnosti správních rozhodnutí
Jak bylo již předestřeno v prvním odstavci této subkapitoly u správních

rozhodnutí můžeme rozeznávat hned několik vlastností důležitých i pro naše
vymezování. Konkrétně jde o platnost, právní moc, účinnost a vykonatelnost.
V tomto sledu je můžeme vymezit následovně. Platností dává správní orgán
najevo svoji vůli navenek vůči konkrétní osobě, které je vydané rozhodnutí
adresováno a obvyklým normativním způsobem oznámeno, což pro správní orgán
znamená vázanost takto vydaným rozhodnutím a dále je platnost považována za
nezbytnou podmínku pro nastolení ostatních vlastností.50
Naopak právní moc vydanému správnímu aktu přičítá závaznost i pro
adresáta, případně adresáty, dále pro ostatní správní orgány a v neposlední řadě v
zákonem určených situacích i pro osoby odlišné od těch prve zmíněných. 51
Z pohledu doktrinálního rozlišujeme právní moc na formální a materiální, kdy
zpravidla můžeme obě její formy u příslušného správního rozhodnutí shledat,
avšak existují jisté kategorie správních aktů, jež bývají teorií členěny podle
kritérií, u kterých materiální právní moc absentuje z důvodu jejich povahy ve
vztahu k dotčeným osobám. Formální právní moc, mnohdy také bývá nazývána
jako procesní právní moc, se vyznačuje tím, že pokud dojde k jejím účinkům, tak
je správní rozhodnutí definitivním počinem správního řízení, a to z několika
eventuálních příčin nastolených obecným právním předpisem, popřípadě i
speciální úpravou, mezi něž jistojistě patří situace, kdy je předepsaným způsobem
správní rozhodnutí oznámeno všem stanoveným (zákonné podmínky splňujícím)
osobám, nebo jsou-li rozhodnutí vydávaná bez formálního procesního průběhu a
dále pokud nelze proti rozhodnutí podat žádný z řádných opravných prostředků maje namysli odvolání a rozklad, poněvadž to tak výslovně stanovuje dikce

SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 240–241.
MATES, P., STARÝ, M. Základy správního práva procesního. 1. vydání. Praha: Vysoká škola
finanční a správní, o.p.s., 2014, s. 91.
50
51
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zákona, případně došlo-li marným uplynutím lhůty k vyloučení uplatnění
možných opravných institutů. 52,53
Oporu vymezeným předpokladům procesních aspektů právní moci
nalezneme v ustanoveních správního řádu, 54 což naproti tomu o druhé složce
právní moci charakterizované jako hmotněprávní nelze říci, neboť zákonná úprava
s tímto diferencováním nepracuje a neprovádí žádné zákonné dělení, ovšem její
znaky vyvolávají vyloučení možnosti zrušit nebo změnit správní akt (až na možné
zákonem uvedené výjimky), čímž je eliminováno podání jak řádných opravných
prostředků, tak i těch mimořádných a dochází i k vytvoření tzv. překážky rei
iudicatae, nebo-li překážky věci rozhodnuté, která nepřipouští, aby bylo znovu
rozhodnuto o téže věci, ovšem nejedná se o obligatorní pravidlo, neboť povaha
některých správních aktů naopak připouští opakovaně o některých záležitostech
jednat a rozhodovat. 55
O významu a důsledcích právní moci správního rozhodnutí se můžeme
dovědět i z judikatury Nejvyššího správního soudu, který zaujímá stanovisko, že
„specifickou, avšak obligatorní vlastností správních aktů je právní moc, s níž
jsou spojeny významné právní následky. Z procesního hlediska jde o konečný
výsledek určitého postupu správního orgánu“ a dále dodává, že není podstatné,
zda nabytí právní moci předchází aktivní jednání oprávněné osoby, kdy je podán
opravný prostředek, nebo dojde z její strany k pasivitě při běhu zákonné lhůty k
využití tohoto práva na její ochranu. 56 Mimo jiné se v tomto rozsudku hovoří ve
spojitosti s právní mocí i o překážce znovu věc projednat, jež je podpořena i
atributy, jako je nezměnitelnost a závaznost, přiřčené správnímu aktu v důsledku
nabytí právní moci. Z těchto argumentů můžeme vnímat onu podstatu a
neopomenutelnost této vlastnosti.
Na závěr nám zbývá přiblížit účinek vykonatelnosti a účinnost správního
rozhodnutí. Pokud bychom vycházeli z doktrinálního vymezení zastávané
Dušanem Hendrychem a kolektivem spoluautorů podílejících se na učebnici,
chápali bychom, že „[ú]činnost značí vykonatelnost v nejširším slova smyslu a
HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 153.
Co se týče usnesení, která bývají pouze poznamenávaná do spisu, nabývají právní moci
okamžikem samotného poznamenání a jiné okolnosti na to nemají žádný vliv. Jedná se o formální
právní moc.
54
Například ustanovení § 81 odst. 2 stanovuje, že právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi,
který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal, zákon č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
55
JURNÍKOVÁ, J., HAVLAN, P. a spol. Meritum – správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 303.
56
Rozsudek Nejvyššího správní soudu ze dne 31. 5. 2006, č. j. 5 Afs 42/2004-61 cit. 13. 2. 2018.
52
53
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vynutitelnost vykonatelnost v nejužším slova smyslu,“ přičemž o účinnosti hovoří
ve smyslu vyvolání zamýšlených právních důsledků, jejíž účinky nastávají
společně s nabytím právní moci, případně až po ní, pokud je tak stanovena
zákonem a v důsledku suspenzivních podmínek či výjimečně může dojít
k účinnosti předběžné, která je striktně stanovena zákonem a k vynutitelnosti
(účinnost se řadí mezi podmínky) dodává, že pokud nedojde během stanovené
lhůty (pokud je ovšem určena) k dobrovolnému splnění povinnosti uložené ve
správním rozhodnutím, může dojít k oprávněnému zásahu ze strany úřední mající
podobu exekuce správní nebo soudní. 57
Jak jsme si mohli během této subkapitoly povšimnout, je zde jistá
provázanost a často i podmíněnost jednotlivých vlastností, které jsou přiřazovány
ke správním aktům a umožňují nám jisté vodítko při našem rozlišování opravných
prostředků.
1.4.3

Řádné a mimořádné opravné prostředky
V závěru pasáže této kapitoly budeme vycházet z doposud zmíněných

institutů a neopomenutelných informací nabytých z učebnicové literatury, jež
tvořila gros této kapitoly a podala nám ucelený přehled o problematice opravných
prostředků zahrnující předmět naší práce a posloužila nám jako základní kámen
pro jejich finální dělbu. Nyní ji využijeme pro letmé seznámení s jejich
jednotlivými složkami, přičemž důraz bude v následujících částech práce kladen
již pouze na samotný institut rozkladu, což nám umožní postup in medias res.
Pokud budeme vycházet z platné právní úpravy zahrnující obecný předpis
správního práva – správní řád, marně bychom v něm hledali rubriky s názvy řádné
a mimořádné opravné prostředky. Jak bylo zdůrazněno v úvodu kapitoly, jedná se
pouze o pojmové dělení, se kterým pracuje teorie, nutno ovšem podotknout, že i
přes absenci těchto označení v zákonných normách, tak se správní praxe s nimi
vcelku ztotožnila a nejsou jí tak úplně cizí. 58
Typickým rysem pro řádné opravné prostředky je nepravomocné
rozhodnutí, proti kterému je tento opravný nástroj směřován, 59 tzn., že pro
oprávněnou osobu běží zákonná lhůta, během níž je možné jej řádně uplatnit.

HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s.
157–159.
58
JURNÍKOVÁ, J., HAVLAN, P. a spol. Meritum – správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 310.
59
Pro úplnost lze také podotknout, že podání opravných prostředků je projevem zásady
dvoustupňového správního řízení s devolutivním účinkem, jež je rozhodujícím kritériem pro
odlišení hlavních dvou představitelů – odvolání a rozkladu.
57
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Toto právo v dispozici oprávněných osob je po jejím uplynutí nenávratně
promarněno. V rámci stanovené doby je podle jednotlivých typů rozhodnutí
možné uplatnit následující taxativně uvedené řádné opravné prostředky: za
základní jsou považovány odvolání a rozklad, za specifické bývají některou
literaturou uváděny odpor, případně stížnost a námitky. Jednotlivými instituty se
detailněji zabývat nebudeme, neboť stěžejním objektem naší práce je především
rozklad společně s odvoláním v důsledku jejich legislativní provázanosti.
Odvolání má zákonnou oporu v ustanovení § 81 a násl. správního řádu,
jenž je úvodním paragrafem části druhé, hlavy VIII. s tematickým názvem
odvolací řízení. Tato hlava sehraje svoji důležitou roli ve třetí kapitole diplomové
práce, kdy sice bude pojednáváno o rozkladovém řízení, ale některé kroky a
průběh obou řízení jsou do značné míry v něčem podobné. V rámci kontinuity
bychom

mohli

očekávat,

že

úpravu

rozkladu

najdeme

v následujících

ustanoveních, jenomže tomu tak není. Zákonodárce umístil tento institut na pozici
§ 152, jenž se nachází v části třetí, hlavě VII. o zvláštních ustanoveních o
přezkoumávání rozhodnutí. Zda se jedná o úmyslné zařazení nebo o nelogický tah
ze strany legislativce, na to si jistojistě odpovíme v následujících kapitolách.
Co se týče mimořádných opravných prostředků, lze již předpokládat, že
jsou podávány proti rozhodnutím nabytým právní mocí, tedy proti takovým, vůči
kterým nelze uplatnit prostředek řádný a jejich mimořádnost lze shledat
v možném zásahu do „existujícího právního stavu, kdy dojde ke změně nebo
zrušení napadeného rozhodnutí“ a také z jejich nenárokové povahy.60 Řadíme
mezi ně obnovu řízení a v jisté míře i přezkumné řízení. Pro účely práce
nepovažuji za důležité se jimi více zabývat.

JURNÍKOVÁ, J., HAVLAN, P. a spol. Meritum – správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 310–311.
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2 Obecná východiska k výkladu rozkladu
Institut rozkladu není až tak častým právním pojmem, kterým by oplývalo
povědomí laické společnosti a o jeho existenci je málo kdo znalý, alespoň do té
doby, než nabyde vlastní zkušenosti a nesetká se s ním sám (obrazně řečeno) tváří
v tvář. Pravděpodobně je to zapříčiněno jeho specifickou povahou, která
způsobuje onu neinformovanost. Oproti tomu odvolání, které je součástí
procesních částí i ostatních právních odvětví, bývá populaci více předestíráno
sdělovacími prostředky a lidé se s ním mohou častěji setkat.

2.1 Pojem a charakteristika rozkladu
Pokud bychom měli tento řádný opravný prostředek definovat, můžeme
pro začátek využít Ottův slovník naučný, ve kterém se o rozkladu píše jako o
„označení pro opravný prostředek, vyznačující se tím, že se podává orgánu, který
rozhodnutí určité vydal. Liší se tedy od ostatních opravných prostředků tím, že se
jím věc nepřesunuje na vyšší stolici, a proto také jeho povaha a označení jakožto
opravného prostředku v technickém slova smyslu bývá sporná“.61 Z této definice
můžeme vycházet i v současné době, jelikož je poměrně aktuální a vystihuje
klíčové znaky, se kterými budeme nadále pracovat a skloňovat je v průběhu práce.
Pouze zde postrádáme zmínku o rozkladových komisích, které jsou podstatnou
součástí celého procesu a některé znaky lze nazvat odlišně z pohledu novodobější
legislativy a právního jazyka. Vymezení rozkladu bychom nalezli i v řadě
učebnic, ať už těch starších odpovídajících předešlému správnímu řádu 62 anebo
současné právní úpravě, věnujících se problematice správního práva zaměřeného
na procesní část. V právnickém slovníku od Dušana Hendrycha se o něm hovoří
jako o „řádném opravném prostředku proti rozhodnutí ústředních správních
úřadů, ministrů, státních tajemníků ministerstev nebo vedoucími jiných ústředních
správních úřadů vydaných v prvním stupni. O R. rozhoduje ministr nebo vedoucí
jiného ústředního správního úřadu na návrh jím zřízené zvláštní komise (tzv.
rozkladová komise)“.63
Když bychom v několika bodech zrekapitulovali podstatné rysy rozkladu,
tak bezpochyby se jedná: o řádný opravný prostředek, je podáván proti
prvoinstančnímu rozhodnutí ústředního správního úřadu (popřípadě osob
Ottův Slovník naučný. Díl 5. Praha: Paseka/Argo, 2002, s. 788.
NEDOROST, L., SOVÁK, Z. Správní právo procesní, 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia,
2002, s. 149.
63
HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník, 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. Dostupné
v systému Beck-online.
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zastávajících nejvyšší funkce – ministr, vedoucí jiného ústředního správního
úřadu), postrádá devolutivní účinek a rozhoduje o něm ministr, respektive vedoucí
jiného ústředního správního úřadu, ale o tom již bude podrobněji pojednáno
v kapitole třetí.

2.2 Historický exkurz
Rozklad jako řádný opravný prostředek tvoří součást českého právního
řádu již přes 50 let, z čehož vyplývá, že nejde o žádnou novotu, ale můžeme o
něm hovořit jako o tradičním právním pojmu a prvku, který prošel jistým
vývojem v důsledku přijetí sofistikovanější právní úpravy správního řádu v roce
2004, po které právní praxe již volala.
Mezi významné kodexy správního práva na našem území, které jsou
nositeli označení „správní řád“, 64 bezpochyby patří počin ve formě vládního
nařízení č. 8/1928 Sb. z. a n., řízení ve věcech náležejících do působnosti
politických úřadu (správní řízení), jež bylo vládou vydáno na základě zákonného
zmocnění. Z hlediska hodnocení kvality se jednalo o zdařilou právní úpravu
pojímající komplexněji správní procesy, ale mezi opravnými prostředky „pro nějž
naše právo užívá promiscue označení: stížnost (rekurs), odvolání, někdy odpor,
námitky (Einspruch), reklamace“ 65 své místo prozatím institut rozkladu
nezaujímá. Oproti tomu s pojmem „rozklad“ Jiří Hoetzel ve svém díle spojoval
konkrétně autoremeduru, kdy jej v tomto smyslu považoval za „výjimku
z devolutivního účinku, o němž pro svůj obor jedná nyní § 78 (2) správního
řádu“.66,67 V souvislosti s prolomením zásady devolutivní obsažené v níže
citovaném ustanovení vládního nařízení hovoří o rozkladu také Adolf Štafl, 68
autor pojednání o řádných i mimořádných opravných prostředcích v řízení
správním. Dá se říci, že se zde objevily první náznaky a zárodky pro upevnění

ŠTAFL, A. Řádné i mimořádné opravné prostředky v řízením správním. 1. vydání. Praha: V.
Linhart, 1939, s. 16. „Tohoto zkráceného názvu použil po prvé Weyr. V předmluvě ke svému
„Správnímu řádu“ uvádí, že citovanou normu nazývá správním řádem, přikloňuje se při tom
k obecně ustálené nomenklatuře, která nazývá procesní normy „řády““.
65
HOETZEL, J. Československé správní právo. Část obecná. 2. vydání. Praha: Melantrich, 1937,
s. 349.
66
HOETZEL, J. Československé správní právo. Část obecná. 2. vydání. Praha: Melantrich, 1937,
s. 351.
67
Vládní nařízení č. 8/1928 Sb. z. a n., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických
úřadů (správní řízení), § 78 odst. 2. Dospěl-li však úřad, který vydal rozhodnutí, k názoru, že
odvolání by se mohlo vyhověti, může sám vyhověti odvolacímu návrhu a vyříditi odvolání,
nedotýká-li se rozhodnutí v odpor vzaté nikoho jiného než odvolatele.
68
ŠTAFL, A. Řádné i mimořádné opravné prostředky v řízením správním. 1. vydání. Praha: V.
Linhart, 1939, s. 52. „Rozkladem sluší rozuměti podání strany, ve kterém strana úřad, který
rozhodnutí vydal, upozorňuje na určité okolnosti, které podle jejího názoru měly by takový vliv na
rozhodnutí úřadu o podaném návrhu, že by maje o nich vědomost, rozhodl o tomto návrhu jinak“.
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rozkladu jako samostatného opravného prostředku, kdy v jeho osamostatnění
důležitou roli hrálo odvolání, od kterého bylo z jisté části odvozeno.
Poprvé se dostáváme do styku s rozkladem jako ryzím právním institutem
v zákoně č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), kde byl tento opravný
prostředek zakotven do části čtvrté §§ 53-70 nesoucí označení přezkoumávání
rozhodnutí. Jeho úprava není nijak rozsáhlá, v prvním oddíle (odvolací řízení)
příslušné části skýtá pouze jeden jediný paragraf (§ 61) o třech strohých
odstavcích nijak nezacházejících do detailů. V hledáčku zákonodárců je jeho
zavedení v novém kodexu viděno jako pozitivní a kladný krok pro ochranu práv
občanů, kteří mají mít možnost napadnout rozhodnutí ústředního orgánu státní
správy, pokud pochybují o jeho správnosti. Tento názor se projevil v důvodové
zprávě k § 61, jenž zní následovně: „Dosavadní předpisy nepřipouštějí odvolání
proti prvoinstančnímu rozhodnutí ústředního orgánu státní správy. Vzhledem k
tomu, že i tyto orgány mohou ve svém rozhodování pochybit, pokládá se v zájmu
ochrany práv občanů a organizací za správné, a nový správní řád to umožňuje,
aby účastník měl k dispozici opravný prostředek – rozklad, z jehož podnětu
ústřední orgán státní správy přezkoumá zákonnost a správnost svého
rozhodnutí“.69 Je zde i jistě očividná kritika opravného prostředku odvolání
v předcházejícím znění zákona, respektive jeho nemožnost aplikace na situace
vzniklé v praxi a pokrytí tak většího množství nastalých případů.
Obsahem § 61 odst. 1 správního řádu 70 je stručně řečeno, kdo stojí za
vydáním správního rozhodnutí, proti kterému je namířen rozklad, v jaké lhůtě
musí být napadeno a co za účinek podaný rozklad vyvolává. Nejprve se zaměříme
na onen subjekt vydávající prvostupňové rozhodnutí, jež nese legislativní zkratku
„ústřední orgán státní správy“. Koho za něj považujeme, to už se ve správním
řádu nedovíme. Logický krok nás navádí nahlédnout do předpisu nejvyšší právní
síly, tedy do Ústavy, kde je v hlavě III., věnující se výkonné moci v čl. 79
hovořeno o zákonném zřízení ministerstev a jiných správních úřadů, ale jaké
požadavky by takový subjekt měl splňovat, popřípadě uvedení jejich výčtu, jsme
zde nezjistili. Naopak nám vyvstala kolize v pojmosloví, a proto bychom si jejich
vzájemný vztah měli osvětlit, ačkoliv na něj není zastáván totožný názor.
Důvodová zpráva k zákonu č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Systém ASPI.
2018 Wolters Kluwer cit. 15. 2. 2018. Dostupné v Systému ASPI.
70
Zákon č. 71/1967 Sb., zákon o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 61
odst. 1. Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy (příslušného orgánu Slovenské národní
rady), vydanému v prvním stupni, lze podat u tohoto orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí rozklad včas podaný rozklad má odkladný účinek.
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Z hlediska sémantického můžeme u pojmu úřad rozeznávat trojí význam –
funkční pojetí, institucionální pojetí a pojetí pomocného útvaru, přičemž ve
smyslu čl. 79 Ústavy je úřad koncipován dle pojetí posledního, tedy
institucionálního, které se vyznačuje tím, že jde o „obecné označení organizační
jednotky, které je přikázána určitá věcná a územní působnost“.71 Obdobným
způsobem bychom mohli definovat i správní orgán, jen je zapotřebí na něj
nahlížet v jiném úhlu.
Správní úřad je užším (species) prvkem k obecnému vymezení pojmu
úřadu a jeho definování zní: „správní úřad je organizační jednotkou, která je
zřízena a její působnost stanovena zákonem, navenek ohraničená a vystupující
vůči veřejnosti prostřednictvím svých orgánů nebo zástupců, kteří jednají jménem
subjektu, jehož je správní úřad organizační součástí (organizační složkou)“. 72
Stanovení vzájemného poměru uvedených pojmů je věnován odborný
článek Dušana Hendrycha publikovaný v právnickém periodiku, který podrobněji
rozebírá jejich vztah vyvíjecí se v průběhu různých časových údobí, přičemž se
snaží zohlednit jednotlivé teorie v kontrapozici s platnou právní úpravu a jeho
konečné vyvození rozlišení lze vykládat takto: „Vyhradíme-li pojmu úřad význam
institucionální, jako organizační jednotce, která v oblasti veřejné správy se
vyznačuje tím, že je pouze organizační složkou nositele veřejné správy jako
právního subjektu a pojmu orgán význam funkční spočívající v určité pravomoci
fyzické osoby vykonávající přesně vymezené úkoly orgánu nositele veřejné správy,
došlo by k výraznému posunu v úsilí o vyjasnění sjednocení a shodném chápání
obou institutů v celé veřejné správě“.73 Z tohoto závěru lze vnímat určité narážky
na zmíněné terminologické neshody zapříčiněné staršími zákony přijatými před
nejvyšší právní normou – Ústavou, které by měly být postupně odstraněny.
Co se týče prozatím chybějícího podkladu, kde bychom zjistili, jaké
konkrétní úřady se mají namysli, jeho požadavky splňuje dodnes účinný zákon
přijatý Českou národní radou č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky (dále zkráceně kompetenční
zákon, kreační zákon). Nalezneme zde taxativní výčet ministerstev (§ 1) a
vymezení okruhu působnosti jednotlivých ústředních orgánů státní správy (majíc
namysli ministerstev) společně se základními principy, kterými by se jejich
HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 67.
HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 68.
73
HENDRYCH, D. Právní fórum, 2004 č. 5. Správní úřad a správní orgán v českém právu.
Systém ASPI. 2018 Wolters Kluwer cit. 19. 2. 2018. Dostupné v Systému ASPI.
71
72

23

činnosti měla striktně řídit. Postupem času byl několikrát kreační zákon
novelizován a jejich výčet narůstal společně s nově zřízenými ústředními orgány,
jejichž činnost si společenská situace vyžádala. 74
Jak je zřejmé z výše uvedeného vysvětlení, bezesporu jde pouze o
diferenční terminologii příslušející do odlišných údobí, neboť Ústava byla přijata
v době, kdy správní řád byl účinný již přes 20 let a z tohoto důvodu zákony přijaté
před účinností Ústavy dodnes obsahují termín správní orgán nebo orgán státní
správy, ale jejich podstata a význam je dle mého mínění totožná a v dnešní době
již zažitá. V následujících částech práce však budu používat předmětné pojmy
v závislosti na tom, jaký konkrétní termín používá právní úprava.
Část § 61 odst. 1 za středníkem vypovídá o účincích podání rozkladu,
stejně tak jako odvolání v příslušném ustanovení § 55. O suspenzivním účinku již
v této práci pojednáno bylo v rámci zásad (viz. podkapitola 1.2.), ovšem zajímavý
je výklad uvedených paragrafů, neboť v § 55 odst. 1 je stanoveno, že zvláštní
právní předpisy mohou vyloučit odkladný účinek. Jak bude vysvětleno o několik
odstavců níže, ustanovení o řízení odvolání se přiměřeně použijí i na řízení o
rozkladu, tím pádem by mělo toto ustanovení dopadat i na případy vyloučení
rozkladu lex specialis. Pokud by k takové situaci došlo, není možná žádná obrana
proti rozhodnutí o vyloučení suspenzivního účinku, jak uvádí § 55 odst. 3, protože
by to odporovalo účelu verdiktu o jeho eliminaci. 75
Jak konstatuje komentářová literatura, v § 61 odst. 276 jsou „zakotveny
základní principy řízení o rozkladu, kterými se toto řízení odlišuje od řízení
odvolacího“.77 Odchylkou se má na mysli subjekt rozhodující o učiněném
procesním úkonu podání rozkladu. Právo vynést verdikt výlučně přísluší
vedoucímu ústředního orgánu státní správy, jehož osoba bývá dovozována z § 1 a
§ 2 odst. 3 kompetenčního zákona v původním znění. Jedná se o pravomoc
ministra stojícího v čele každého resortního ministerstva a o předsedy ústředních
orgánů státní správy. Kdyby dikce zákona nebyla striktně dodržena a pravomoc
ministra by byla delegována na někoho jiného, došlo by k porušení příslušnosti
Ke dni nabytí účinnosti bylo zřízeno 17 ministerstev a 7 ústředních orgánů státní správy. K
počátku tohoto roku bylo v celkovém počtu 30ti institucí zřízeno 14 ministerstev a 16 ústředních
orgánů státní správy.
75
ŠIMŮNKOVÁ, V., ŠOLÍN, M., VOPÁLKA, V. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2003, s. 168.
76
Zákon č. 71/1967 Sb., zákon o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 61
odst. 3. O rozkladu rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy (orgánu Slovenské národní
rady) na základě návrhu jím ustavené zvláštní komise. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
77
ŠIMŮNKOVÁ, V., ŠOLÍN, M., VOPÁLKA, V. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2003, s. 193.
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stanovené zákonem, konkrétně o příslušnost funkční nikoli věcnou (k jejímu
dodržení správní orgán přihlíží ex officio) jejíž dodržení musí být namítáno
v žalobě u soudu a na základě takové námitky by byla dovozena nezákonnost
takto vydaného rozhodnutí. 78 Tento postoj je zastáván i v dalším rozsudku
Vrchního soudu v Praze, přičemž navíc dodává, že „podpis rozhodnutí o rozkladu
je součástí rozhodování o rozkladu, které celé přísluší pouze vedoucímu
ústředního orgánu státní správy“.79
Zda se opravdu ministr nebo vedoucí ústředního orgánu státní správy
zhošťuje této důležité role i v praxi nebo jde pouze o formalismus, za kterým stojí
aktivita někoho jiného, o tom si povíme v kapitole třetí a v návaznosti i čtvrté,
které se této problematiky zajisté týkají.
Jakým způsobem o rozkladu ministr nebo vedoucí ústředního orgánu státní
správy rozhodne je čistě na jeho vlastním uvážení a přesvědčení, ale vždy musí
mít podklad od zvláštní komise, tzv. rozkladové. Obecně o požadavcích na
komisi, její počet členů, členy apod. není nic v textu zákona stanoveno. Jediné, co
se dozvídáme je, že komisi si ustavuje ministr (vedoucí ústředního orgánu státní
správy) sám, ale ani o tomto procesu není v zákoně žádné zmínky, a dále je
možné interpretovat její povahu – jde o poradní orgán, jehož hlavním úkolem je
vypracovat

návrh rozhodnutí

o rozkladu. 80 Do podrobnějšího výkladu

poskytovaného stěžejně komentáři (neboť zákon mlčí) se prozatím pouštět
nebudeme, jelikož okruh problémů rozkladových komis bude jádrem čtvrté
kapitoly předmětné práce.
Ustanovení § 61 odst. 3 pojímá aplikaci norem vztahujících se na institut
rozkladu, přičemž jsou primárně vlastní druhému z opravných prostředků –
odvolání. Klíčovým slovem jejich užití je „přiměřenost“, 81 která musí být
vykládána v určitých hranicích a za přítomnosti několika kritérií určujících její
význam. Ku příkladu takové nároky na interpretaci výrazu přiměřenosti
konstatuje v jednom ze svých rozsudků Nejvyšší soud a podává v judikátu i
vysvětlení jeho smyslu. 82 Při přiměřeném uplatnění příslušných ustanovení
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 9. 1998, č. j. 6 A 202/95-40 cit. 17. 2. 2018.
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 3. 1997, sp. zn. 6 A 202/89-95 cit. 17. 2. 2018.
80
ONDRUŠ, R. a kol. Správní řád. Komentář. Praha: Linde Praha, a. s., 2003, s. 533–534.
81
Zákon č. 8/1928 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 61 odst. 3.
Ustanovení o odvolacím řízení se vztahují přiměřeně i na řízení o rozkladu.
82
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 6. 2007, sp. zn. 21 Cdo 612/2006 cit. 17. 2. 2018. Úvaha
o míře přiměřené použitelnosti jiného ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu přitom musí
vycházet zejména z cíle sledovaného právní úpravu daných právních vztahů, ze způsobu, jakým
jsou tyto právní vztahy upraveny, a ze vzájemného srovnání jednotlivých ustanovení obsažených
78
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odvolacího řízení nesmí docházet k rozkolu mezi aplikovanými zněními paragrafů
a základními principy rozkladu společně s řízením

o něm, přičemž

nejvýznamnějším z nich, který jej činí specifickým, je neuplatnění dvoustupňové
zásady a nevytvoření takového vztahu uvnitř ústředního orgánu státní správy mezi
jejím aparátem a osobou vedoucí. 83 Z druhé strany můžeme zmínit podstatné
ustanovení, jehož použití je důležité pro řádný průběh rozkladového řízení a je jím
§ 56 určující povinnosti ústřednímu orgánu státní správy, který vydal rozhodnutí
napadlé rozkladem, „aby vyrozuměl všechny účastníky řízení o obsahu podaného
odvolání, vyzval je, aby se k němu vyjádřili a podle potřeby doplní řízení
provedením nově navržených důkazů“, jelikož je z povahy věci nemožné, aby
vedoucí ústředního orgánu státní správy při svém rozhodování o rozkladu
prováděl procesní úkon typu doplňování dokazování (zde opět dojde k eliminaci
ustanovení) na základě novot navržených účastníky řízení, z tohoto důvodu by
mělo být koncentrováno dokazování před prvostupňovým orgánem. 84
Shora uvedený text byl jakýmsi úvodním vstupem do problematiky
rozkladu a rozkladového řízení. V dalších pasážích práce bude reflektována již
recentní právní úprava.

2.3 Institut rozkladu v zahraničních právních řádech
Není pochyby o tom, že nejsme zcela jediným státem řadícím se ke
kontinentální právní kultuře, kde by institut rozkladu figuroval v systému řádných
opravných prostředků. V praxi poměrně často dochází (a docházelo) z pozice
ministerstev a ústředních správních úřadů k rozhodování na úrovni prvostupňové
o konkrétních právech a povinnostech jmenovitých adresátů, jelikož jejich
kompetence dalekosáhle dopadají do běžného života lidí. Zda je tento fenomén
vhodný či ne, o tom se vedou diskuze již řadu let. Cílem této části práce je
analyzovat státy, ve kterých dochází na obdobných principech k přezkoumávání
rozhodnutí subjektů vystupujících na pozici našich ústředních orgánů státní
správy a lakonicky uvést jejich procesní postupy stanovené právní úpravou.

v obecně závazném právním předpisu, jenž má být přiměřeně použit, a způsobem, jakým právní
úprava vymezuje dané právní vztahy teprve na základě takové úvahy lze učinit jednoznačný závěr
o přiměřené použitelnosti konkrétních ustanovení obsažených v témže nebo jiném právním
předpise a o tom, u kterých z nich je přiměřené použití vyloučeno.
83
PRŮCHA, P., SKULOVÁ S. Správní právo. Procesní část. 3. vydání. Brno: Masarykova
univerzita, 2000, s. 90.
84
ONDRUŠ, R. a kol. Správní řád. Komentář. Praha: Linde Praha, a. s., 2003, s. 535–536.

26

2.3.1

Slovensko
Jako první stát můžeme bezesporu uvést Slovensko, neboť s touto zemí

nás pojí společný historický osud odrážející se i v zákonodárství a jeho
postupném vývoji podle událostí majících na něj vliv. Všeobecným stěžejním
předpisem v oblasti správního práva procesního je zákon č. 71/1967 Zb., zákon o
správnom konaní (správny poriadok), o kterém jsme se již dozvěděli v předešlé
subkapitole a jelikož byl přijat v období Československé federace stal se
společným základem správního řízení pro obě území. Tato úprava na rozdíl od
nás, kdy byl přijat v roce 2004 nový správní řád, přetrvala na Slovenku až dodnes,
i když si prošla řadou změn významnějšího charakteru. 85 Rozklad nalezneme v §
61, jemuž přísluší tři odstavce, jak tomu bylo v původním znění zákona, a to
dokonce i ve stejném prvopočátečním obsahovém vymezení z čehož je patrné, že
oblast řízení o rozkladu nebyla poznamenána žádnou z novelizací.
V roce 2013 se konala letní mezinárodní konference zabývající se
Kolegiálními orgány ve veřejné správě, kdy jeden z jejích bloků byl zaměřen na
institut rozkladu a činnost rozkladových komisí. Se svým příspěvkem zde mimo
jiné vystoupil i zástupce z řad slovenských odborníků věnujících se oblasti
správního práva a nastínil situaci slovenské praxe společně se správní teorií
ohledně oné problematiky. V důsledku strohé úpravy se pokusil Matej Horvat
osvětlit vcelku kontroverzní otázky, které mohou s tímto tématem vyvstat. 86
Lze konstatovat, že s podobnými potížemi, které jsou v článku nastíněny
se potýká i naše správní praxe, a to i přes to, že je naše úprava rozkladu
propracovanější a novější.
2.3.2

Polsko
Polské správní řízení je vystavěno na zásadě dvouinstančnosti, která je

zakotvena i v tamní ústavě čl. 78 a je považována za velice důležitý princip
ochrany subjektivních práv osob obsažený v právu na spravedlivý proces, což se
promítá i do právní úpravy, na základě které může být nárok na podání opravného
prostředku proti rozhodnutí v prvním stupni vyloučen. 87 Procesní úpravu bychom
našli v zákoně ze dne 14. června 1960 nazvaný Kodeks postépowania
administracyjnego, kde najdeme institut reagující na situace, kdy v prvním stupni
HORÁKOVÁ, M., TOMOSZKOVÁ, V. a kol.. Správní řízení v zemích EU. Rakousko, Polsko,
Slovensko a Maďarsko. Praha: Linde Praha, a. s., 2011, s.
86
HORVAT, M. Sborník z mezinárodní konference. Osobitnosti rozkladu jako riadneho
opravného prostriedku. cit. 18. 2. 2018 Kancelář veřejného ochránce práv, 2013, s. 44–53.
87
HORÁKOVÁ, M., TOMOSZKOVÁ, V. a kol.. Správní řízení v zemích EU. Rakousko, Polsko,
Slovensko a Maďarsko. Praha: Linde Praha, a. s., 2011, s. 150.
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rozhoduje ministr, a tím pádem je ze zákona aktivována výjimka spočívající v
eliminaci devolutivního účinku, nikoli úplná absence opravného prostředku a je
jím opětovné projednání věci, jemuž je věnováno ustanovení § 127 odst. 3, kdy
jeho podstata spočívá v podání návrhu a poté ve verifikaci napadeného
rozhodnutí, respektive k opětovnému projednání věci týmž orgánem, přičemž se
užijí ustanovení pro odvolací řízení a výsledkem je vydání nového meritorního
rozhodnutí.88
2.3.3

Německo
V Německém právním řádu nalezneme velice podobný prvek našemu

institutu rozkladu, konkrétně jde o výraz „Wiederspruchsverfahren“ (v českém
překladu řízení o odporu) nacházející se v předpise představujícím úpravu pro
správní soudnictví,89 neboť jde o jakousi „předfázi“ podání žaloby proti
rozhodnutí k příslušnému správnímu soudu mající obligatorní, ale ve stanovených
případech fakultativní povahu a jehož fungování zdá se býti poměrně efektivní,
poněvadž jeho podstata je konstruována na nevytváření druhé instance
v případech, u kterých by to odporovalo jejich povaze. 90 Veronika Tomoszková
k tomu dále uvádí, že „tento způsob obrany subjektivních práv je jednodušší,
rychlejší, levnější … a zároveň slouží jako prevence přetížení správních
soudů“.91 V tomto předběžném řízení dochází k podání odporu na základě
uvážení oprávněné osoby i proti rozhodnutí vydaném nejvyšším spolkovým nebo
zemským správním orgánem, podáním tohoto specifického institutu se zabývá
tentýž orgán, který rozhodl na úrovní prvního stupně, a to proto, že již nad ním
není orgán vyšší instance. 92 Pokud by se osoba jíž je adresováno rozhodnutí
prvního stupně rozhodla nepodat odpor, má možnost se dovolat ochrany rovnou
před správním soudem – je dána výjimka z pravidla.
2.1.1

Slovinsko a Srbsko
Shoda pozitivně-právní úpravy obou těchto států je založena na oprávnění

podat proti rozhodnutí ministerstva v prvním stupni odvolání, přičemž přípustné
HORÁKOVÁ, M., TOMOSZKOVÁ, V. a kol.. Správní řízení v zemích EU. Rakousko, Polsko,
Slovensko a Maďarsko. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2011, s. 150, 151, 178.
89
Jedná se o spolkový zákon o řízení před správními soudy (Verwaltungsgerichtsordnung) z roku
1960 a je dodnes účinný.
90
ADAMEC, M. Fenomén uměle vytvářené druhé instance v řízení o rozkladu online. 2015 cit.
19. 2. 2018. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/fenomen-umelevytvarene-druhe-instance-v-rizeni-o-rozkladu.
91
SLÁDEČEK, V., TOMOSZKOVÁ, V. a kol. Správní soudnictví v České republice a ve
vybraných státech Evropy. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 203.
92
SLÁDEČEK, V., TOMOSZKOVÁ, V. a kol. Správní soudnictví v České republice a ve
vybraných státech Evropy. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 203–204.
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je pouze za podmínky, že tak výlučně stanoví příslušný zvláštní zákon, přičemž
dojde k devolutivní účinku a ve druhé instanci rozhoduje o odvolání vláda. 93
Názvosloví používané pro odvolání je následovné: ve Slovinsku se nazývá
pritožba a v Srbsku žalba.
Takto řešená situace, kdy v první instanci vystupuje orgán ústřední povahy
a ve druhé vláda představující vrcholný orgán moci výkonné, by si dle mého
názoru v našem systému místo nenašla, neboť si nedokáži představit, jak by se
v praxi z časového hlediska k této rozhodovací činnosti sama vláda stavěla a
zhostila se takové úlohy na kvalitní úrovni, protože napadání rozhodnutí
rozkladem bývá poměrně časté (samozřejmě záleží na agendě jednotlivých
ústředních orgánů státní správy), jak jsem mohla vyhodnotit na základě získaných
podkladů ve formě tabulek evidujících jejich počet. Argumenty hovořící
v neprospěch

rozhodování

vlády,

jako

instančně

nadřízenému

orgánu

ministerstvům a jiným ústředním orgánům, jsou především její ústavní vymezení
v rámci výkonné moci94 a také „nevhodnost vykonávání správní agendy
s výjimkou rozhodování sporů mezi dotčenými orgány v § 136 správního řádu“.95

2.4 Ukotvení institutu rozkladu v obecné a zvláštní právní úpravě
Obecným zdrojem obsahujícím právní normy vztahující se na institut
rozkladu je kodex správních procesů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, účinný
od 1. 1. 2005. Je koncipován do 8 částí, přičemž stěžejní úprava rozkladu je
zařazena do části třetí, která se zaobírá zvláštními ustanoveními o správním řízení,
přesněji v hlavě sedmé o přezkoumávání rozhodnutí zahrnující § 152 označený
rubrikou rozklad. Člení se na šest odstavců, 96 kdy ten čtvrtý byl zakomponován
do znění zákona novelou č. 183/2017 Sb., s účinností od 1. 7. 2017 v kontextu
s přijetím nové rekodifikované úpravy přestupků. Následně pro seznámení
s pozitivní úpravou uvedeme jeho úplné znění:
§ 152
Rozklad
(1) Proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr nebo vedoucí
jiného ústředního správního úřadu v prvním stupni, lze podat rozklad.
KRYSKA, D. Sborník z mezinárodní konference. Svěření rozhodovací pravomoci
„rozkladovým“ komisím jako nový jev v českém správním řízení. cit. 18. 2. 2018 Kancelář
veřejného ochránce práv, 2013, s. 59.
94
VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2006, s. 851.
95
JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2016, s. 731.
96
K jejich podrobnému rozebrání při využití základních interpretačních metod postupně
dospějeme v navazujících kapitolách.
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(2) O rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního
úřadu.
(3) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 předkládá ministrovi nebo vedoucímu
jiného ústředního správního úřadu rozkladová komise. Rozkladová komise má
nejméně 5 členů. Předsedu a ostatní členy rozkladové komise jmenuje ministr
nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Většinu členů rozkladové
komise tvoří odborníci, kteří nejsou zaměstnanci zařazení do ústředního
správního úřadu. Ustanovení § 14 a 134 platí obdobně s tím, že rozkladová
komise může jednat a přijímat usnesení v nejméně pětičlenných senátech a že
většina přítomných členů musí být odborníci, kteří nejsou zaměstnanci ústředního
správního úřadu.

(4) Jestliže je při vyřizování rozkladu zapotřebí přezkoumat také písemnosti nebo
záznamy obsahující utajované informace, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3
uchovávány odděleně mimo spis, usnáší se na návrhu rozhodnutí podle odstavce 2
zvláštní senát rozkladové komise. Zvláštní senát rozkladové komise je nejméně
tříčlenný, každý jeho člen musí být státním občanem České republiky a držitelem
platného osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení přezkoumávaných
utajovaných písemností nebo záznamů, nebo pro stupeň utajení vyšší, a předem
poučen předsedou zvláštního senátu rozkladové komise podle zákona
upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Písemný
záznam o poučení zašle správní orgán do 30 dnů ode dne jeho vyhotovení
Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Postup podle vět druhé a třetí se neuplatní,
prokáže-li se člen zvláštního senátu rozkladové komise poučením provedeným
podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní
způsobilost. Většina přítomných členů zvláštního senátu rozkladové komise musejí
být odborníci, kteří nejsou zaměstnanci ústředního správního úřadu.
(5) Nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení
o odvolání.
(6) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, lze v řízení o rozkladu
a) Rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud se tím plně vyhoví rozkladu a
jestli tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím
všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas, nebo
b) rozklad zamítnout.
Z hlediska systematiky zákona je na odlišném místě než odvolání jako
druhý z řádných opravných prostředků, který má své místo v obecných
ustanoveních správního řízení, druhé části úpravy v hlavě osmé. Zde dochází ke
kolizi obecné a zvláštní úpravy uvnitř obecně závazného normativního právního
aktu, kterou můžeme nazvat „vnitřní“ subsidiaritou, to znamená, že vzniká
vztah mezi ustanoveními obecnými a zvláštními, přičemž při jejich aplikování
musí být dodržena zásada přednosti speciální úpravy před obecnou, ale
dohromady obě části tvoří obecný celek pro správní řízení a navzájem se doplňují,
což je i evidentní na úpravě rozkladu, kdy jsou jeho ustanovení doplňována těmi
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obecnými, jelikož by bez nich byla daleko omezenější. Domnívám se, že v tomto
případě je možné hovořit o nedodržení tzv. linearity textu, kdy by měl text zvolna
plynout a logicky na sebe navazovat, nikoli jako je tomu v tomto zákonu, kde je
zapotřebí pendlovat mezi zvláštní a obecnou částí.
Při vymezování subsidiarity právní úpravy nesmíme opomenout tu
základní („vnější“), uvedenou hned v § 1 odst. 2 správního řádu vyjádřené
v následné podobě: „Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí,
nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup“. Jeho smyslem je dodržení všeobecně
uznávaného výkladového pravidla, kdy zvláštní právní úprava má přednost před
tou obecnou, jelikož poskytuje hlubší a užší pohled na specifickou výseč práva –
neboli lex specialis derogat legi generali.
I v našem případě je institut rozkladu modifikován řadou zvláštních
právních norem roztříštěných do velkého spektra právních předpisů, neboť
správní právo je velice obšírným právním odvětvím zahrnujícím celou řadu agend
orientujících se na různorodé úseky spadající do oblasti státní správy. Na mysli
mám resortní ministerstva a jiné ústřední správní úřady, jejichž taxativní výčet lze
zjistit z kompetenčního zákona, kde jsou stanovena i obecná pravidla jejich
činnosti, a to ve spojitosti s odpovídajícími zvláštními zákony vymezujícími další
kompetence. Pro představu několik z nich zmíníme a demonstrativně si nastíníme
jejich odchylky:
•

zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a
zlepšovacích návrzích (patentový zákon), ve znění pozdějších předpisů

•

zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

•

zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
V patentovém zákoně upravujícím práva k nehmotným statkům je institut

rozkladu zmíněn v § 63 o správním řízení, kde je vytyčen vztah k obecné úpravě
obsažené ve správním řádu, přičemž je v odst. 1 uvedeno, že se úprava správního
řádu pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví uplatní s jistými
anomáliemi stanovenými v tomto zákoně a vyloučením taxativně uvedených
ustanovení, mezi kterými je mimo jiné i § 152 odst. 3 o rozkladové komisi
společně se způsoby rozhodnutí o rozkladu v § 152 odst. 6 správního řádu. Důvod
neaplikovaní je prostý. Požadavek na složení rozkladové komise při minimálním
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obsazení pěti členů, kdy jejich většina musí být tvořena nezávislými odborníky
(tzn. tři), při poměru počtu podaných rozkladů a celkovém součtu osob, respektive
nezávislých odborníků, majících znalosti pro oblast patentového práva, je tento
požadavek (zřejmě) nereálný.97
Řízení o rozkladu před Českou národní bankou (dále „ČNB“) podle
zákona o bankách se nevyznačuje značným odchýlením od úpravy rozkladu ve
správním řádu,98 jako toliko tím, že ČNB není zahrnuta v úplném výčtu
ministerstev a ústředních orgánů státní správy v kreačním zákoně a namísto
rozkladové komise rozhoduje bankovní rada ČNB. O tomto zvláštním postavení a
pojetí ČNB, u které je zřízena rozkladová komise jako u jiných ústředních orgánů
státní správy se, byť jen sporadicky, zmíníme v pozdějších pasážích této práce.
Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
ve svém textu skloňuje termín rozklad poměrně často, je mu věnována i
samostatná hlava o rozkladu a soudním přezkumu sčítající několik paragrafů a
můžeme konstatovat, že je ze zmíněných zákonů nejpropracovanější a nejvíce
říkající o celém jeho probíhajícím postupu. Nechybí ani upřesňující požadavky na
poradní orgán ředitele Národního bezpečnostního úřadu. 99 Správní řád je podle §
159 předmětného zákona v řízení o rozkladu vyloučen a jsou zde vyjmenované
určité úseky předpisu, na které se subsidiárně jeho ustanovení budou aplikovat.

CHLOUPEK, V., HARTVICHOVÁ K., a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2016, s. 271–272.
98
Zákon č. 21/1992 Sb., zákon o bankách ve znění pozdějších předpisů, § 41 odst. 1. O rozkladu
proti rozhodnutí České národní banky rozhoduje bankovní rada České národní banky. Podaný
rozklad nemá odkladný účinek, nejedná-li se o rozhodnutí o uložení pokuty podle části dvanácté.
Ustanovení správní řádu možném způsobu ukončení řízení o rozkladu se nepoužije.
99
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů, § 130 odst. 2. Členy rozkladové komise jmenuje a odvolává ředitel Úřadu.
Rozkladová komise má nejméně pět členů. Více než polovina členů komise musí mít ukončené
právnické vysokoškolské vzdělání. Člen rozkladové komise musí být držitelem platného osvědčení
fyzické osoby a státním občanem České republiky. Rozkladová komise je ustavena vždy na dobu 5
let předsedou rozkladové komise je vždy jeden z členů této komise po dobu jednoho kalendářního
roku. Rozkladová komise může jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů usnesení
se přijímá nadpoloviční většinou jejích přítomných členů.
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3 Řízení o rozkladu
Představíme-li si pomyslnou časovou osu, na které jsou vyznačené
jednotlivé fáze správního řízení (klasického, standardního řízení), přičemž summa
summarum rozeznáváme čtyři možné úseky, nacházíme se ve fázi třetí – nápravné
(druhoinstanční). Její podstatou je uplatnění záruk zákonné povahy, na jejichž
bázi dochází ke kontrole fáze druhé – nalézací (prvoinstanční), jejímž výsledkem
je individuální správní akt konkrétního adresáta, případně více adresátů, kdy
v něm samém nebo při proceduře předcházející jeho vydání může dojít k určitým
vadám, za které je odpovědný lidský faktor, neboť úřední osoba není neomylná.
V této kapitole, které nejprve předcházela teoretická východiska pro
zařazení institutu rozkladu v systému opravných prostředků, jejich podstata a
základní zásady, na nichž jsou vystavěny, jsme postupně došli k obecnému
seznámení s institutem rozkladu a jeho systematickému zařazení v obecné (i
zvláštní) pozitivně právní úpravě, se popisuje průběh řízení o rozkladu v rovině
obecné podle dikce správního řádu od jeho zahájení až po možné způsoby jeho
skončení vyjma procesu návrhu rozkladového komise, kterému je zapotřebí se
více věnovat a z tohoto důvodu lze odkázat na jeho výklad v kapitole čtvrté.
Speciální úprava zde nebude z hlediska přehlednosti zařazována (vyjma
případných odkazů na odlišnosti) a bude se tedy jednat o čistě ryzí úpravu
správního řádu.
Výchozím ustanovením je § 152 odst. 5 správního řádu popisující
„vnitřní“ subsidiaritu aplikování ustanovení o odvolání následujícím způsobem:
„nevylučuje-li to povaha věci, plátí při řízení o rozkladu ustanovení o odvolání,“
z čehož vyplývá závěr, že ustanovení o odvolání a průběhu jeho řízení budeme
aplikovat v mezích přiměřenosti, nikoliv obdobně. 100 Chybějící interpretace
pojmu „povaha věci“ může být vysvětlena způsobem takovým, že „pokud
odchylky od úpravy odvolacího řízení nejsou stanoveny v samotném § 152 spr.
ř.“,101 užije se ta část úpravy vlastní odvolání. To znamená, že je zapotřebí
kriticky vyhodnotit, které z odkazovaných částí předpisu se uplatní, neboť jejich
použití v plném rozsahu by nemuselo být v souladu s podstatou tohoto institutu a
odporovalo by mu. 102 Na tomto principu „přiměřenosti“ bylo konstruováno i
JURNÍKOVÁ, J., HAVLAN, P. a spol. Meritum – správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 322.
101
HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Správní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2015, s.
253.
102
Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III. Část). Používání slov
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rozkladové řízení ve vztahu k odvolacímu řízení podle ustanovení správního řádu
z roku 1967, o čemž bylo pojednáno v rámci historického exkurzu.
Ačkoliv jsem si vědoma faktu, že recentní právní úprava ani doktrína
nezakládá speciální terminologii ve vztahu k vymezení závazných pravidel konání
řízení o rozkladu, dovoluji si pro účely této diplomové práce používat příznačné
pojmosloví související s rozkladem, byť se toto názvosloví jako ustálené používá
zejména v řízení o odvolání (např.: odvolací lhůta a z ní odvozená rozkladová
lhůta) tak, abych zdůraznila plnou aplikovatelnost i v řízení o rozkladu.

3.1 Podmínky kvalifikovaného podání rozkladu
Počáteční charakterizaci, proti jakému správnímu aktu lze podat tento
specifický opravný prostředek a kým povolaným je akt vydán, nám poskytuje
ustanovení § 152 odst. 1: „proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad,
ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu v prvním stupni, lze
podat rozklad“.103 Na základě této výchozí dikce dovodíme, že orgánem
vydávajícím rozkladem napadnutelné rozhodnutí jsou 1. ústřední správní úřad, 2.
ministr a 3. vedoucího jiného ústředního správního úřadu.
1. Ústřední správní úřad. Problematiky správních úřadů a orgánů jsme se
již dotkli v předešlé kapitole, nyní k jejich definování přibyde i jisté doplnění o
poznatky týkající se ústředních správních úřadů ve světle rozhodovací praxe, která
dostála pozvolného vývoje v oblasti formálního a materiálního pojetí ústředních
správních úřadů. Nejvyšší správní soud nahlížel na ústřední správní úřady
z pohledu formálního a uznával pouze jmenovitý výčet kompetenčního zákona
společně s výlučným označením v zákonné úpravě.104 Názor protichůdný zastává
Ústavní soud ve svém usnesení, kde konkretizuje požadavky, které by měl onen
ústřední správní úřad splňovat, aby mohl býti za něj považován a měl jeho
postavení.105 K tomu můžeme dodat, že v měřítku materiální povahy se pohybuje
i Česká národní banka, neboť se v kompetenčním zákoně ani v jiném zvláštním

„obdobně“ a „přiměřeně“ v právních předpisech.cit. 21. 2. 2018.
103
PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vydání. Praha: Leges, 2017, s.
504.V nenovelizovaném znění zákona byla uvedena navíc i funkce státního tajemníka
ministerstva, ale byla vyčleněna v důsledku odložení nabytí účinnosti služebního zákona, který by
jeho postavení vymezoval.
104
Usnesení Nejvyššího správní soudu ze dne 23. 7. 2004, č. j. Komp 1/2004-70, 339/2004 Sb.
NSS cit. 21. 2. 2018.
105
Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn Pl. ÚS 52/04 cit. 21. 2. 2018. „Je nutno
označit za ústřední správní orgán státní správy orgány, jež naplňují následující kritéria: výkon
státní správy představuje podstatnou (byť menšinovou) část náplně daného orgánu, správní orgán
vykonává celostátní působnost a tento orgán není přímo podřízen jinému ústřednímu orgánu státní
správy“.
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zákoně netituluje jako ústřední správní úřad, a přesto je za něj považována a
rozhoduje prostřednictvím bankovní rady o rozkladech podaných proti jejím
rozhodnutím na základě návrhu zřízené rozkladové komise. 106 Správní úřady se
mohou dělit na dva typy – ministerstva a jiné ústřední správní úřady a nutno
dodat, že určujícím kritériem pro jiné ústřední správní úřady je především
vzájemný vztah s ministerstvy projevující se jejich nepodřízeností vůči nim
v rámci hierarchického uspořádání státní správy, neboť jsou v postavení na stejné
úrovni.107
2. Ministr. Osoba ministra představuje monokratický orgán stojící v čele
každého zřízeného ministerstva, jenž je podle čl. 67 odst. 2 Ústavy členem vlády a
zároveň je jejímu předsedovi odpovědna za činnost ministerstva, ovšem pouze
v těch případech, kdy se sám podílí na faktickém rozhodování, jinými slovy
pokud

ministr rozhodne na základě návrhu rozkladové komise o rozkladu

podaném proti rozhodnutí v prvním stupni vydaném ministerstvem jde o tzv.
právní odpovědnost a v ostatních případech pouze o odpovědnost v rovině ústavně
politické, jelikož není možné, aby ministr odpovídal za všechna rozhodnutí
úředních osob pracujících v daném ústředním orgánu státní správy.108 Jiný názor
na odpovědnost ministra zastával Nejvyšší správní soud za první republiky. 109 Lze
tedy říci, že „v čele ministerstva stojí ministr, který je řídí, vykonává působnosti
ministerstvu přikázané a odpovídá za jeho činnost“110 a je nemožné, aby se na
takovém řízení s někým podílel, nebo aby v jeho čele stálo dokonce více
ministrů.111 Dále lze ministra charakterizovat, a to současně i s osobou vedoucího
jiného ústředního správního úřadu, za úřední osoby na základě ustanovení § 14
odst. 1 a 6 a podle § 15 odst. 2 správního řádu za pověřené úřední osoby, „neboť
jsou součástí správního úřadu, v jehož čele stojí“.112
3. Vedoucí. Vedoucí jiných správních úřadů mohou mít podobu jak
monokratického orgánu, tak i orgánu kolegiálního, přičemž podstatná odlišnost od
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 2 písm. h).
KNĚŽÍNEK, J. Kompetenční zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.,
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ministerstev spočívá v povaze osob stojících v čele úřadu, neboť se nejedná o
členy vlády (ministři) a dále oproti agendám příslušícím jednotlivým
ministerstvům bývá jejich působnost zpravidla daleko užší a specifikovanější. 113
Tyto osoby mohou řídit úřad buď z pozice veřejné funkce nebo i ze služebního
poměru, ale vychází se z pravidla, že „v čele jiných správních úřadů stojí ten, o
němž to stanoví zákon, … přičemž neexistuje pro vedoucí jiných ústředních
správních úřadů jednotný právní režim“.114 K povaze vedoucího úřadu se
vyjadřuje judikatura obdobným způsobem, jako k funkci ministra a říká, že
„předseda Úřadu není samostatným správním orgánem, ale pouze funkční
složkou Úřadu, která mimo jiné přezkoumává v rozkladovém řízení rozhodnutí
v případě, že Úřad vydal rozhodnutí jako ústřední orgán státní správy v I.
stupni“.115
Rozklad se podává proti prvostupňovému rozhodnutí vydaném zmíněnými
státními funkcionáři či ústředními orgány, v rozkladové lhůtě 15 dní ode dne
oznámení rozhodnutí podle § 83 správního řádu, kde je stanovena obecná
odvolací lhůta běžící ode dne oznámení rozhodnutí, respektive začátek běhu lhůty
je následující den poté, co nastaly rozhodné skutečnosti pro její započetí, 116 tzn.
kdy bylo oznámeno rozhodnutí některým z možných způsobů, v tomto případě
zpravidla doručením. Poněvadž jde o lhůtu procesní povahy, je postačující a
splňující zákonné podmínky, když je v její poslední den podán rozklad k doručení
u poštovní přepravy, případně je učiněno podání u věcně a místně příslušného
ústředního správního úřadu.117
Osobou oprávněnou k podání rozkladu brojícím proti rozhodnutí
v prvním stupni je podle § 81 odst. 1 správního řádu účastník, 118 jehož určení
obecně stanovují podmínky v § 27, kterým podle Nejvyššího správního soudu
náleží subjektivní procesní právo a záleží na vlastním uvážení účastníka, zda jej
využije aktivně či nikoliv, to znamená učiní procesní úkon vůči příslušnému
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orgánu ve formě podání opravného prostředku, na základě kterého budou činné
jednotlivé instance a z jejich strany bude uplatněn stanovený zákonný postup. 119
Lze říci, že pokud osoba splňuje předepsané požadavky na účastníka řízení, může
učinit podání rozkladu a není rozhodné, zda v tomto postavení již vystupovala
v řízení před orgánem prvního stupně, či nikoliv, ale pokud by jej podala osoba,
která není hodna tohoto statusu, neboť ji nejde subsumovat pod zákonnou
definici, pohlíží se na takové podání jako na nepřípustné a dále se postupuje podle
§ 92 správního řádu (zamítne se).120
Vyjma účastníků řízení, je možné považovat za řádné i podání rozkladu od
osob jim odlišných, ku příkladu od tzv. opomenutého účastníka, kterým je osoba
mající právo bránit se proti vydanému rozhodnutí, ovšem správní orgán ji v první
instanci jako účastníka neoznačil a opomenul ji v tomto řízení121 nebo může dojít
k situaci, kdy je rozklad podán obecně zástupcem v jehož postavení může
vystupovat zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec, 122 u kterého je
obligatorní požadavek plné moci přiložené k podání. Z jejího obsahu je patrné, o
jaký typ zmocnění se ve vztahu k řízení jedná - zda jde o zastupování při jediném
procesním úkonu, nebo pro celé řízení, což znamená, že je účastník zastupován
před správním orgánem prvního stupně, stejně tak jako v řízení o rozkladu, anebo
za sebe nechá jednat a činit procesní úkony zvoleného zástupce jeho vlastním
jménem až v řízení druhoinstančním (tedy rozkladovém), to vše je stanoveno
plnou mocí, se kterou by měl být správní orgán seznámen. 123,124
Stejně tak jako je institut rozkladu v rukou účastníka a je pouze na jeho
subjektivním rozhodnutí, zda učiní takové podání na jehož základě bude zahájeno
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rozkladové řízení (projev dispoziční zásady), jsou jeho právem i procesní úkony
vzdání se a zpětvzetí opravného prostředku, 125 kterými se zcela a nenávratně
vylučuje jeho možnost rozklad podat. 126
Při zaměření se na jednotlivé části vydaného správního rozhodnutí je pro
osobu chtějící podat rozklad stěžejní ta pasáž aktu, ve které jsou konstatovány
správním orgánem jednotlivé výroky (případně jeden jediný výrok), toliko jak
říká správní řád v § 82 odst. 1 „odvoláním lze napadnout výrokovou část
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení“ a expressis verbis
dodává, že je nepřípustné podat rozklad pouze proti té části rozhodnutí, ve které
správní orgán podává odůvodnění k tomu, jak rozhodl, 127 ale „ze souvislostí textu
lze dovodit, že společně s výrokem lze napadnout i související odůvodnění“.128
Jinými slovy, ve vztahu k rozsahu napadnutelnosti výše vymezeného
rozhodnutí lze poznamenat, že rozkladatel může na základě této závazné textace
správního řádu své rozkladové námitky směřovat proti. Zákon myslí i na takové
situace, kdy rozkladatel v podání jasně nestanovil, v jakém rozsahu napadá
rozhodnutí námitkami, a proto je normou konstruována domněnka, „že se domáhá
zrušení celého rozhodnutí“.129 V tomto případě je z pohledu věcného kritéria na
přezkum prvostupňové rozhodnutí správní orgán druhé instance povinen
přezkoumat výrokovou část zcela, jinak je obecně vázán pravidlem řídit se podle
rozsahu námitek vznesených v rozkladu a k jiným více nebrat zřetel, a co se týče
druhé z kritérií - zásady legality, o které bylo hovořeno v prvotní teoretické pasáži
práce, správní orgán se jí zabývá ex offo, jako je tomu ve shodě s odvoláním podle
§ 89 správního řádu.
Forma a obsahové požadavky na rozklad jsou uvedeny v § 82 odst. 2
správního řádu, kde jsou jmenovitě vyčteny a lze je rozlišovat na kategorii
obecných a zvláštních požadavků. Na ty obecné odkazuje § 37 odst. 2 správního
řádu, z čehož je zřejmé, že rozklad je obecné podání hodnocené podle svých
obsahových náležitostí (materiální pohled), 130 nikoliv podle zvoleného označení
osoby podávající rozklad a také podle tohoto ustanovení „z podání musí být
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 81 odst. 1, 2.
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patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje“, přičemž se vychází
z údajů tamtéž uvedených. Pokud jde o ty zvláštní požadavky rozkladu, musí být
jasné „proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
jež mu předcházelo“.131 Kdyby nedošlo k dodržení těchto stanovených
požadavků, není zcela jasné, jaké právní důsledky by to vyvolalo, neboť zákon
v tomto směru mlčí a posouzení náležitostí zůstává v rukou správního orgánu,
který by měl vyhodnotit, zda je z učiněného procesního úkonu (podání) patrné, že
„projev vůle konkrétní osoby, jejímž záměrem je napadnout odvoláním jí
oznámené rozhodnutí … toto nesplňují například nepodepsané (anonymní)
úkony“.132 Judikatura se k tomu staví ze strany správního orgánu tak, že je jeho
povinností vyzvat oprávněnou osobu k odstranění obecných i specifických
obsahových nedostatků a případně mu v této oblasti podat pomocný návod, jak
by doplnění ve stanovené lhůtě mělo vypadat. 133
Účinky zahájení řízení o rozkladu jsou vázané na včasné doručení
rozkladu věcně a místně příslušnému správnímu orgánu134 – v tomto případě
jde o některé z ministerstev, ústředních správních úřadů nebo hlavních
funkcionářů jednajících a rozhodujících v první instanci a současně v tomto
okamžiku nastávají suspenzivní účinky v režimu § 85 správního řádu
modifikované jeho jednotlivými odstavci, jejichž hlavním pozitivem je, že
vlastnosti rozhodnutí, jako je právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky
s ním spojené, odložené do té doby, než bude některým z možných způsobů
rozhodnuto o rozkladu.
O odkladném účinku a jeho významu bylo pojednáno v kapitole první,
stejně tak jako o devolutivním účinku, který je primární distinkcí institutu
rozkladu. Ohledně tohoto účinku nastávají v řízení o rozkladu anomálie,
v důsledku kterých, nelze doslova převzít úpravu o odvolání a aplikovat ji na tyto
odchylné případy, neboť „o rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného
ústředního správního úřadu“135 a v kontextu s § 152 odst. 2 je patrné, že jde o
specifické ustanovení mající přednost před obecnějšími normami, a je tomu tak i
ve vztahu k ustanovení § 178 odst. 2 správního řádu, kde jsou jmenovitě
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demonstrovány principy vertikální nadřízenosti a podřízenosti na vztazích
správních orgánů v konkrétních situacích, 136 a mimo jiné i pravidlo, že
„nadřízeným správním orgánem ústředního správního úřadu se rozumí ministr,
nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu“, které taktéž z důvodů aplikační
přednosti nebude uplatněno, protože „ministr nebo vedoucí má tuto pravomoc
přímo ze zákona a nemusí si ji vyhrazovat“. 137 Postoj k tomuto specifickému
případu příslušnosti správních orgánů zaujímá i Nejvyšší správní soud ve svém
rozsudku a konstatuje: „v rozkladovém řízení je orgán o rozkladu rozhodující a
orgán I. stupně, jehož rozhodnutí je přezkoumáváno, jediným správním orgánem
vymezeným zákonným rámcem jeho věcné příslušnosti rozdílné je to, komu
z hlediska jeho vnitřního organizačního uspořádání zákon zakládá funkční
příslušnost o rozkladu rozhodovat“.138 I v odborné literatuře je zastáván názor, že
„jde o vyjádření funkčního postavení v rámci vnitřní organizace“.139,140
Podle mého názoru, je zde možné vnímat onu podstatu rozkladového
řízení, kdy společně s řízením nalézacím (prvostupňovým) tvoří jeden celek, který
v případě rozkladu probíhá u jednoho z ministerstev nebo jiných ústředních
správních úřadů a vytváří se jakási „kvazi“ druhá instance uvnitř těchto
administrativních aparátů, přičemž dochází k pouhému „odvalení“ přezkumu
rozhodované věci na ministra, respektive vedoucího ústředního správního úřadu a
je rozhodováno v první i druhé instanci (obrazně řečeno) „pod jednou střechou“.
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dvojinstančnosti a nelze v této pozici vnímat ani vládu, ačkoliv představuje
vrcholný orgán moci výkonné, i jisté teoretické úvahy by k tomu mohly navádět,
ale jejich překlenutí do praxe se dá lehce vyvrátit ústavním vymezením postavení
vlády, i když v některých ze zmiňovaných zemí podkapitoly druhé tento systém
nastaven je a patřičně funguje.
Výše komentovaný paragraf zakotvuje další esenciální rys rozkladu
v podobě osoby rozhodující o tomto institutu. Jde o výlučnou pravomoc v rukou
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osob stojících na nejvyšších pozicích ústředních orgánů státní správy a je právně
nepřijatelné, aby docházelo k delegaci této rozhodovací pravomoci na jiné osoby,
například na „náměstka, resp. zástupce, aby tak učinil vlastním jménem“,141
nicméně v zákonných mezích by teoreticky bylo rozhodnutí vydané pověřenou
osobou ministra, ovšem učiněné jeho jménem.142 Stanovisko k právním
důsledkům způsobeným porušením kogentního ustanovení správního řádu podává
ve svém rozsudku Vrchní soud v Praze: „Je-li rozhodnutí o rozkladu vydáno –
v rozporu s kogentním ustanovením … někým jiným než ministrem (vedoucím
ústředního orgánu státní správy), je takovým postupem porušen zákon
v ustanoveních o příslušnosti. Nejde tu o nepříslušnost věcnou …, ale o
nepříslušnost funkční (porušení pořadu správních stolic), která způsobuje
nezákonnost výsledného aktu“ a považuje za nepřípustné, aby funkcionář v čele
ústředního orgánu státní správy ponechal rozhodování o rozkladu někomu jinému,
a to včetně podpisu jako podstatné náležitosti rozhodnutí. 143 Ačkoliv je tato
zásada nepřevoditelnosti rozhodovací pravomoci velice striktně a nekompromisně
stanovena ze strany dikce zákona a právních vět, tak po praktické stránce je
nemyslitelné, aby jednotlivé procesní kroky u všech rozhodnutí (včetně podaných
rozkladů) prováděl ministr sám osobně, respektive, aby se s každou rozhodovanou
věcí seznámil, vlastnoručně ji přezkoumal a opravdu stál za vydáním správního
aktu, a proto se v komentáři konstatuje skutečnost, že v praxi předmětné procesní
úkony de facto budou nakonec činěny úředními osobami služebně zařazenými
v příslušném ústředním správním úřadu, „čímž se role ministra nebo vedoucího
jiného ústředního správního úřadu prakticky redukuje jen na podpis písemného
vyhotovení rozhodnutí, které je mu předloženo“.144
Pokud by v rozkladovém řízení konečné rozhodnutí učinilo namísto
ministra samotné ministerstvo, rovněž je dle rozsudku Vrchního soudu v Praze
dotčena pouze příslušnost funkční (nikoli věcná) a nemělo by to za následek
nicotný správní akt, ale nezákonné rozhodnutí, které lze zrušit na základě podané
žaloby ve správním soudnictví.145
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Poměrně kontroverzní situaci umožňuje text zákona v oblasti vydávání a
přezkoumávání rozhodnutí, když implicitně stanovuje eventualitu, aby správní akt
v řízení v prvním stupni vydal sám ministr nebo vedoucí jiného ústředního orgánu
podle § 152 odst. 1 správního řádu a následně jej tato konkrétní osoba výlučně
přezkoumala dle § 152 odst. 2, a to na základě podnětně podaného rozkladu. 146
Nicméně je tato koncepce umocněna i explicitním ustanovením § 178 odst. 2
správního řádu in fine, kde se přímo hovoří o tom, že „nadřízeným správním
orgánem ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu se rozumí
vedoucí příslušného ústředního správního úřadu“, na základě kterého je tento
postup z teoretického měřítka možné v praxi aplikovat.
Odborná literatura vesměs nahlíží na tento možný případ poměrně
negativně a vidí jej jako nešťastně zvolený, neboť je zde postrádán prvek určité
objektivnosti, nicméně má být tento nedostatek nahrazován a zastupován
obligatorně zřízenou rozkladovou komisí, na jejíž složení jsou kladeny jisté
legislativní nároky. Postup při zjištění podjatosti úřední osoby, kterou ministr i
předseda nepochybně je, stanovuje ustanovení § 14 správního řádu, avšak již
v šestém odstavci je tento normativní podklad pro zajištění nestranného a
nezaujatého jednání ze strany zmíněných funkcionářů anulován a není stanoven
jiný zákonný postup v případě této nastalé situace.147 Zajisté by se dal namítat
nesoulad tohoto pravidla se základními ústavními principy zahrnujícími právo na
spravedlivý proces v čl. 36 odst. 1 Listiny, avšak jeho výklad je z pohledu
Ústavního soudu považován za ústavně konformní a nejsou tímto nijak narušeny
ústavní kautely fair trail včetně zásady nestrannosti.148
I v tomto případě by měla být nestrannost a neutralita vyvažována
zřízeným poradním orgánem ministra případně vedoucího, neboť jednotliví
členové rozkladové komise musí splňovat zákonem požadované atributy, které by
měly garantovat objektivnost při vydání rozhodnutí o rozkladu. Relativně
neutrálně tento model hodnotí Josef Vedral, jelikož poukazuje na fakt, že
v případě takto nastavené organizace veřejné správy nelze jinak postupovat,
ledaže by došlo ke zřízení speciálních správních úřadů, na které by potencionálně
HEJČ, D., MAREK, D, POTĚŠIL, L. RIGEL, F. Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2016, s. 682. „Řízení a rozhodnutí se prakticky ve dvou stupních koncentruje u jedné a
téže osoby“.
147
JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2016, s. 80.
148
Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 30/09 in JEMELKA, L.,
PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck,
2016, s. 80.
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přešla pravomoc vést řízení o rozkladu a případně podle Nejvyššího správního
soudu rozhodování i o podjatosti vedoucích ústředních orgánů státní správy.149,150
Nepochybně je k zamyšlení i fakt, zda jedna a táž osoba je schopna dospět
k závěru a přiznání si, že při prvostupňovém rozhodování o konkrétní věci učinila
jisté pochybení, ať už procesní povahy či při zákonném posouzení, případně při
užití diskreční pravomoci a je následně schopna určitého kritického a
pragmatického závěru promítajícího se při druhostupňovém rozhodování o
rozkladu. Stejně tak autoři odborných publikací na úlohu „autopřezkumu“
nahlížejí poměrně skepticky, 151 a to i na samotný model tohoto opravného
prostředku, kdy má o rozkladu podaném proti prvostupňovém rozhodnutí
vydaném ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem rozhodovat
ministr (vedoucí) „osoba stojící v jeho čele, a tedy osoba s tímto úřadem
personálně propojená“.152 Jak důležitou roli v tomto ohledu hraje již zmíněná
rozkladová komise, o které bude podrobněji pojednáno v následující kapitole.

3.2 Procesní úkony subjektů
Jelikož se pohybujeme v mezích správního řízení – v rozkladovém řízení,
lze v jeho průběhu očekávat aktivní přístup jak ze strany ústředních správních
úřadů, tak i ze strany rozkladatelů (oprávněných osob), v jejichž rukou je
dispozice napadnout rozhodnutí vydané v prvním stupni rozkladem. Oba dva
subjekty se podílejí na procesu jako celku, a to prostřednictvím oprávnění
vyvěrajících z pozitivně právní úpravy v podobě procesních úkonů. Některými
z nich se pro účely diplomové práce budeme blíže zabývat.
3.2.1

Vedení řízení a procesní úkony ústředních správních úřadů
Způsob provedení řízení o rozkladu se řídí pravidly uvedenými v obecné

časti správního řádu a lze o nich hovořit jako o dalších párových procesních
zásadách (zabývali jsme se jimi již v první kapitole), mezi něž řadíme zásadu
(ne)veřejnost jednání, zásadu písemnosti a ústnosti řízení. Charakter správního
VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 1190–
1191.
150
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2003, č. j. 6 A 90/2002-82 in VEDRAL,
J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 1191. „Organizace
správy neumožňuje naplnit ustanovení o vyloučení vedoucích ústředního orgánu státní správy při
řízeních o rozkladu i z toho důvodu, že není specializovaného nadřízeného orgánu, který by o
vyloučení vedoucího ústředního orgánu státní správy rozhodoval, a není nikoho, kdo by případně
mohl místo vyloučeného vedoucího ústředního orgánu státní správy rozhodovat.“
151
MATES, P., KOPECKÝ, M. Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního
řádu a stavebního zákona). 1. vydání. Praha: Leges, 2015, s. 142. „Jde jistě o řešení, které není již
na první pohled ideální, protože asi sotva lze očekávat objektivní, kritické zhodnocení vlastního
rozhodnutí, jakkoli se může opřít o stanovisko rozkladové komise.“
152
VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 1187.
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řízení se odráží v převážném provádění písemných úkonů, které se stávají
součástí spisové materie jako podklady pro následné rozhodování orgánu.
Vyplývá to z celkové administrativní povahy a funkce státní správy153 a konkrétně
je to stanoveno i zákonem v § 15 odst. 1 správního řádu, kde také stojí, že „pokud
zákon nestanoví jinak nebo pokud to nevylučuje povaha věci“, jsou jednotlivé
úkony během řízení činěny písemnou formou. Máme zde stanovené dvě výjimky
z této zásady projevující se v ústnosti, a to v případech, kdy v lex specialis může
dojít k případné modifikaci v podobě nařízení obligatorních ústních jednání nebo
pokud správní orgán shledá za potřebné a účelné vést řízení ústně a vykonat při
něm určité procesní postupy. In fine předmětného ustanovení je dodáno, že pokud
není úkon proveden písemně, ale způsobem odlišné formy, je zapotřebí
poznamenat jeho obsah do spisu, aby bylo jeho provedení nějakým způsobem
prokazatelné. Ústnímu jednání je samostatně věnováno ustanovení § 49 správního
řádu, kde jsou znovu konkretizovány kritéria, v jakých případech má být nařízeno
ústní jednání, aniž by o tom správní orgán vydal nějaké rozhodnutí, ale pouze o
tom účastníky řízení příslušně vyrozumí.
S výše zmíněnými zásadami souvisí další prvek určující povahu řízení a je
jím veřejnost. Co se týče řízení vedeného pomocí písemných úkonů je očividné,
že bude probíhat za nepřítomnosti jakýchkoliv osob, tedy v neveřejné formě,
neboť je těžko představitelné, jak by se tato zásada projevovala v praxi a jak by se
účastník na takovém jednání podílel, když by úřední osoby vyhotovovaly
písemnosti.154 Při ústním jednání bývá zásadně uplatněn princip neveřejnosti,
pokud ovšem právní předpis nebo správní orgán neurčí, že „jednání nebo jeho
část jsou veřejné“,155 přičemž při rozhodování o této formě zpřístupnění
správního řízení i osobám nevystupujícím v jednání na pozici účastníků a nejsou
oprávněny konat některé z procesních úkonů ve vztahu k rozhodované věci, je
správní orgán vázán zákonnými aspekty jako jsou utajované informace nebo
subjektivní práva účastníků řízení a jejich ochrana vyvěrající z dikce Listiny.156
K veřejně konanému jednání může dát podnět i hlavní účastník ve smyslu
§ 27 odst. 1 správního řádu, na jehož popud mu musí správní orgán vyhovět a

Naopak soudní řízení oproti řízením správním bývají ovládány zásadami ústnosti a veřejnosti
jednání.
154
PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 170.
„Bylo by paradoxní dovozovat, že veřejným může být i část řízení vedená výlučně písemně, kde by
snad veřejnost docházela na úřady „nakukovat“ úředníkům přes rameno“.
155
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 49 odst. 2.
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VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 508.
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poznamenat tuto skutečnost ve formě usnesení do spisu, avšak nesmí tím být
způsobena újma případným zbylým účastníkům. 157
Podle povahy rozkladového řízení lze usoudit, že se bude zpravidla konat
pomocí jednotlivých písemných úkonů, aniž by došlo ke konfrontaci rozkladatele
s některou z povolaných úředních osob příslušejících k danému ústředními
správnímu úřadu, jelikož nelze z povahy věci očekávat od osoby ministra nebo
vedoucího, že by prováděl v případě potřeby úkony při ústním jednání osobně, a
tím pádem je i vyloučena zásada veřejnosti, jak již bylo řečeno výše. Toto obecné
konstatování může být jistojistě narušeno odchylkami stanovenými v celé řadě
zvláštních předpisů ve vzájemném vztahu subsidiarity ke správnímu řádu a ve
vztahu k jednání rozkladových komisí také jednacími řady.
Při předání spisu příslušnou administrativní složkou ústředního správního
úřadu k rukám ministra a jím ustanovené rozkladové komise, jež znázorňuje
„vnitřní“ postoupení od prvé instance k vedoucímu v rámci téhož ústředního
správního úřadu, nezačne v tento okamžik (jak je tomu zpravidla u odvolání)
plynout lhůta k vydání správního rozhodnutí o podaném rozkladu ve smyslu
ustanovení § 90 odst. 6 věty druhé vztahujíc se k institutu odvolání, nýbrž pro
počátek běhu lhůty k vydání rozkladu činící 30 dní dle § 71 odst. 3 v návaznosti
na odkaz v § 90 odst. 6 správního řádu je rozhodným okamžikem již moment
podání rozkladu,158,

159

pokud opět nedochází k modifikování lhůty pro vydání

rozhodnutí o rozkladu speciálními právními předpisy.160
Jakým způsobem může vedoucí ústředního správního úřadu rozhodnout
v řízení o rozkladu, za předpokladu obligatorní existence stanoviska rozkladové
komise, je stanoveno v § 152 odst. 6 správního řádu členícího se na dvě písmena,
přičemž je tato pasáž paragrafu předmětem četných diskuzí v rámci právnické
obce vyvolávajících kontradiktorní názory na takto zákonodárci (patrně

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 49 odst. 3, 4.
MATES, P., KOPECKÝ, M. Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního
řádu a stavebního zákona). 1. vydání. Praha: Leges, 2015, s. 145.
159
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2003, č. j. 7 A 76/2002-47 in MATES, P.,
KOPECKÝ, M. Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního
zákona). 1. vydání. Praha: Leges, 2015, s. 145. „V případě rozkladového řízení je orgán, který
rozhoduje o rozkladu a správní orgán I. stupně, jehož rozhodnutí je přezkoumáváno, jedním
správním orgánem […] a je pouze rozdílné, kdo v jeho rámci jako funkčně příslušný rozhoduje.
Proto nemůže běžet 30-ti denní lhůta pro předložení rozkladu k rozhodnutí, jak je tomu u
odvolacího řízení […] a lhůta počíná běžet ode dne doručení rozkladu podatelně ústředního
orgánu státní správy“.
160
Například můžeme zmínit zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kde je
stanovena lhůta pro vydání rozklad pouhých 15 pracovních dní.
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nevhodně) zvolenou úpravu. V mnohých zvláštních právních předpisech161 je na
tuto rozporuplnou situaci reagováno v podobě vyloučení předmětného ustanovení
při samotném rozhodování, což nahrazují vlastními speciálními ustanoveními
nebo je tím pádem odkázáno dle § 152 odst. 6 správního řádu na obecnou část
týkající se odvolání a jeho možným způsobům, jak o rozkladu rozhodnout.
V § 152 odst. 6 písm. a) předmětného ustanovení stojí následující: „v
řízení o rozkladu lze rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud se tím plně vyhoví
rozkladu a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže
s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas“, z čehož je na první pohled
patrné, že se zákonodárce nechal inspirovat institutem autoremedury dle § 87
správního řádu, jejichž konstrukce jsou prakticky totožné, ale nelze je vykládat
shodným způsobem, a to hned z několika důvodů. Primární diferencí je účel
autoremedury, jenž se vyznačuje v plném vyhovění účastníkova podání a
vyřešením opravného prostředku v rámci prvostupňového orgánu a dále pokud při
jejím případném zamítnutí dojde k předání a přezkoumání rozhodnutí nadřízeným
správním orgánem podle § 89 správního řádu, k čemu při rozhodování o rozkladu
z povahy věci nikdy nemůže dojít.162
Zásadní problém spočívá ve vzájemném vztahu ustanovení § 152 odst. 6 a
§ 90 správního řádu, jelikož úprava o rozkladu poskytuje speciální úpravu
rozhodování o rozkladu, která má být zajisté aplikována prioritně před obecnými
normami o odvolání, avšak při doslovném výkladu § 152 odst. 6 narazíme na
legislativcem nešťastné zvolenou konstrukci, která při přijetí správního řádu
vyvolala a zajisté i stále mnohdy vyvolává potíže při samotném postupu
rozhodování vedoucích. Na základě striktního provedení gramatického výkladu
komentovaného ustanovení lze uvedené alternativy zrušení nebo změnění
rozhodnutí dostát pouze při společné kumulaci s cinditio sine qua non, tedy při
plném vyhovění rozkladu a bez způsobení újmy dotčených účastníků (ledaže
vysloví souhlas). Vhodnost takto zvoleného řešení je zásadně popřena situacemi,
kdy by prvostupňové rozhodnutí bylo pouze částečně nezákonné, ale rozkladatel
by se rozsahem námitek domáhal celého jeho zrušení, a tím pádem by jej vedoucí
ústředního správního úřadu nemohl zrušit z důvodu nedodržení podmínky
úplného vyhovění rozkladu, ale byl by nucen rozklad zamítnout podle písm. b),
což je poměrně absurdní, jelikož by tím podstatnou měrou porušil účel
Ku příkladu se jedná o zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných
známkách nebo zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
162
VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 1204.
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deklarované základní zásady legislativy, která jej zavazuje při jeho činnosti ve
smyslu § 2 odst. 1 správního řádu.163 Zde si dovoluji učinit jistou výtku směřující
vůči zákonodárcům za takto formulované ustanovení, které postrádá další
procesní postup vedoucího v případě zrušení rozhodnutí (zastavení řízení) a také
za gramatickou nesprávnost projevující se v absenci interpunkce před spojkou
„nebo“ mezi dvěma alternativními způsoby rozhodnutí, jež je od samého počátku
účinnosti správního řádu vykládáno velice problematicky a často i kontroverzně.
Jelikož fundamentem institutu rozkladu je absence devolutivního účinku,
neměla by se na rozhodování ministra nebo vedoucího jiného ústředního
správního úřadu při zrušení rozhodnutí na základě podaného rozkladu vztahovat
varianta příslušící odvolání, konkrétně jde o postup orgánu druhého stupně, kdy
může po předchozím zrušení rozhodnutí napadeném odvoláním věc vrátit znovu
k projednání první instanci, přičemž by takové jednání zcela popřelo smysl
rozkladu nenaplňujícího devoluci.164 Ovšem samotná praxe se značně vyhýbá
výlučnému používání úzce zvolené podoby § 152 odst. 6 písm. a) správního řádu
a běžně v praxi dochází ke zrušení rozhodnutí vydaného v prvním stupni,
následně k další fázi vrácení vedoucím ústředního správního úřadu k novému
projednání příslušné administrativní složce ústředního orgánu, která vydala
napadené rozhodnutí a tím dochází k umělé tvorbě v rovině jednostupňové úrovně
dvou vznikajících procesních instancí.165 Stejný názor, že by se měl z praktického
hlediska uplatňovat model rozhodování příslušící odvolání, zastává i Nejvyšší
správní soud, kdy ve svém rozhodnutí připouští existenci možnosti aplikovat
variantu k ustanovení o rozkladu a podporuje tak praxí zavedený postup oproti
zákonnému znění.166
Ke korektnímu výkladu předmětného ustanovení nám přispívá závěr
poradního sboru ministerstva vnitra, který byl vydán ještě před samotným
nabytím účinnosti správního řádu v roce 2006, kde je interpretován vztah § 152
odst. 5 (nyní se jedná o odst. 6) s § 90 správního řádu a je vysvětleno, z jakého
důvodu by ustanovení o rozkladu měla být aplikačně doplněna o postupy
používané při odvolání. Poradní sbor ve svém závěru uvádí, že „[v] řízení o
rozkladu lze podle § 152 odst. 5 rozhodnutí změnit za podmínky, že se tím plně

VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 1204.
SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 277.
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vyhoví rozkladu a nemůže tím být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže
s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas. Možností zrušit rozhodnutí je
třeba rozumět postup podle § 90 odst. 1 písm. a) nebo písm. b). Na možnost
zrušení rozhodnutí se podmínka plného vyhovění rozkladu nevztahuje“.167 Na
základě uvedeného výkladu je ministrovi a vedoucímu ústředního správního úřadu
umožněno postupovat rozhodovací cestou dle ustanovení o odvolání, fakticky to
znamená, že pokud je napadené rozhodnutí nesprávné nebo není v souladu
s právními předpisy, je přípustné předmětné rozhodnutí (nebo jeho část) zrušit a
řízení zastavit168 anebo vrátit věc k novému projednání a rozhodnutí169 aparátu
ústředního správního úřadu, který takové rozhodnutí vydal.
Co se týče změny rozhodnutí v případech, kdy ministr nebo vedoucí plně
vyhoví rozkladu a zároveň takovým rozhodnutím nemůže způsobit újmu žádnému
z dotčených účastníků (ledaže by s tím souhlasili), je možné vnímat způsobení
újmy ve smyslu § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu zabraňující vydání tzv.
překvapivého rozhodnutí, stejně tak jako podle § 90 odst. 3 správního řádu, kde je
promítnuta zásada reformatio in peius značící rozhodnutí k horšímu a jeho
zákaz.170 Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku prohlašuje, že „úpravu o změně
rozhodnutí v odvolacím řízení [srov. § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu] zde
uplatnit nelze ani prostřednictvím odkazu v § 152 odst. 4 správního řádu“.171
Na tomto výroku lze demonstrovat dva odlišné názory, se kterými je
možné se při výkladu § 152 odst. 6 písm. a) při změně rozhodnutí v praxi setkat.
Společně s předmětnou rozhodovací praxí je užším okruhem odborníků zastáván
názor, že předmětná úprava je zcela speciální a v takovéto podobě by měla být i
zachována bez analogického užívání úpravy odvolání. Naopak převyšuje počet
zastánců, kteří považují předmětné ustanovení za další možnou podvariantu
obecné změny rozhodnutí a ustanovení § 90 odst. 1 písm. c) s odkazem na § 152
odst. 5 a vnímají jej za přípustné, pokud to neodporuje povaze věci.

Závěr poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, závěr č. 21 ze dne 5. 12. 2005.
online. 2018 cit. 11. 3. 2018. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboruministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx.
168
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 90 odst. 1 písm.
a).
169
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 90 odst. 1 písm.
b).
170
Závěr poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, závěr č. 21 ze dne 5. 12. 2005.
online. 2018 cit. 11. 3. 2018. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboruministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx.
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2016, č. j. 6 As 63/2016-40 cit. 15. 3.
2018.
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Z výše uvedeného je zřejmé, že nedostatek a nevhodnost legislativního
záměru nastavit užší právní rámec v podobě předmětného odstavce ustanovení o
rozkladu je z hlediska interpretační a aplikační praxe již překonán, avšak je vcelku
pozoruhodné, že doposud nebyla v žádné novelizaci správního řádu zahrnuta jeho
změna v nastavení úpravy tak, aby byly odstraněny zbytečné komplikace při jejím
výkladu, byla formulována více pragmaticky a vycházela ze zkušeností ustálené
praxe, jelikož jak se postupem času ukázalo, efektivnější úpravou pro rozhodnutí
o rozkladu je použití možností poskytovaných zákonnou částí o odvolání.
Nicméně, stále jsou zde i zastánci původního charakteru institutu rozkladu, který
by neměl být dle jejich mínění potlačován, ale respektován, zároveň jsou si
vědomi potřeb správní praxe a nedokáží si rozumně vysvětlit, proč recentní právní
úprava nezahrnuje dikci odpovídající potřebám a z jakého důvodu zákonodárci
dodnes nepřizpůsobili danou úpravu.
Mám za to, že je na tomto místě vhodné uvést jeden výstižný a již několik
let platný axiom, stejně tak jako učinil Josef Vedral ve svém komentářovém díle a
odcitoval z učebnice správního práva Jiřího Hoetzela následovné: „fakticky platí
to právo, jak je nalézá prakse, a nikoliv, jak je psáno v zákonech“.172
Druhou variantou, jak rozhodnout o podaném rozkladu, je velice strohé
dvousloví, kdy je podle § 152 odst. 6 písm. b) předmětného ustanovení možnost
„rozklad zamítnout“, z čehož může zprvu plynout prosté řešení, ale takto
zakončené řízení je z hlediska právního neúplné, a proto je zapotřebí dovodit
z kontextu zákona jistý následný krok činěný ze strany správního orgánu.
V případě, že budeme postupovat podle hypotézy v § 152 odst. 5
správního řádu, aniž by to odporovalo povaze rozkladu, tak se odkážeme do
obecné části, kde je zařazen institut odvolání a nalezneme zde dvě eventuality
zamítnutí rozkladu, přičemž jde o dikci § 90 odst. 5, kdy je možné podaný rozklad
zcela nebo zčásti zamítnout a současně zcela nebo zčásti potvrdit, přičemž
narážíme na postrádající procesní úkon v úpravě o rozkladu anebo je možné dle §
92 odst. 1 správního řádu rozklad zamítnout při nepřípustném nebo opožděně
podaném rozkladu. 173 Městský soud v Praze má naopak za to, že pokud vedoucí
funkcionáři postupují striktně dle formulace § 152 odst. 6 písm. b), je taková
interpretace předmětného ustanovení v zákonných mezích a z tohoto důvodu je

VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 1206.
JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2016, s. 739.
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přípustné jednání, aby rozklad pouze zamítli, a nikoliv následně potvrdili
rozhodnutí vydaní v prvním stupni.174
Zamítnutí rozkladu přichází v úvahu také v návaznosti na § 152 odst. 6
písm. a) správního řádu, ovšem za předpokladu, že by bylo toto ustanovení
doslovně jazykově vykládáno, což by mělo za následek protiprávnost jednání
ministra nebo vedoucího (jak již bylo předestřeno výše)175 a nikoliv v kontextu
recentní úpravy a za pomocí logické a systematické metody interpretace.
Po vymezení způsobu rozhodování o rozkladu se lze na tomto místě
navrátit k úvodním výkladům o opravných systémech v podobě apelace, kasace a
revize ve vztahu k rozkladovému řízení. V rušení rozhodnutí odvolacím správním
orgánem je spatřováno uplatňování opravného principu kasace stejně tak jako
v jeho rušení (§ 90 odst. 1 písm. a) správního řádu) a za současného vrácení věci
prvostupňovému správnímu orgánu k dalšímu projednání a rozhodnutí (§ 90 odst.
1 písm. b) správního řádu). Ministr a vedoucí jsou oprávnění rozkladem napadené
rozhodnutí zrušit, a proto se vzhledem k učiněnému výkladu jedná o kasaci (§ 152
odst. 6 písm. a) správního řádu). Možnosti změny odvoláním napadeného
rozhodnutí se označuje za apelaci (§ 91 odst. 1 písm. c) správního řádu) a stejný
závěr lze učinit i o změnách rozkladem napadeného rozhodnutí (§ 152 odst. 6
písm. a) správního řádu).
Ačkoliv zákonodárcův úmysl směřuje ke zrušování, nebo změnám
rozhodnutí, v souvislosti s identifikací konkrétního opravného principu v řízení o
rozkladu mě ovšem probíhající právní praxe nutí učinit závěr o tom, že vracení
věci prvostupňovému správnímu orgánu (nad rámec § 152 odst. 6 písm. a)
správního řádu) nemá vliv na zhodnocení uplatňovaných opravných principů,
který je stále kasačně-apelační povahy.
3.2.2

Procesní úkony účastníků řízení o rozkladu
Rozkladatelé jsou oprávněni během rozkladového řízení provést procesní

úkony, které je možno dovodit z textu správního řádu, avšak všemi jednotlivými
právy se zde z důvodu rozsahu práce není možné více zabývat, a proto jsem pro
její účely vybrala taková z nich, která jsou z mého hlediska díky institutu rozkladu
něčím určitá, jmenovitě jde o úkony 1. navrhování nových skutečností a důkazů a
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2017, č. j. 8 A 93/2017-38 cit. 12. 3. 2018.
„Byť pro řízení o rozkladu obecně platí ustanovení o odvolání, z ust. § 152 odst. 5 písm. b)
správního řádu vyplývá odchylka od této úpravy, která výrok o potvrzení zbytku rozhodnutí
neukládá“.
175
JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2016, s. 739.
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2. nahlížení do spisu. A propos o jednom z hlavních úkonů vlastních účastníkům
řízení bylo již hovořeno v rámci kvalifikovaných podmínek rozkladu – a to o
podání.
1. Nové skutečnosti a důkazy. Předně je třeba říci, že správní řízení je
primárně vystavěno na zásadě jednotnosti vyjadřující průběh řízení z hlediska
časového vymezení od počátku jeho zahájení až po vydání konečného rozhodnutí
v konkrétní věci, to znamená, že zahrnuje i řízení o rozkladu a společně s ním je
na celý proces pohlíženo jako na celek. 176 Tato zásada je ovšem prolomena dikcí
§ 84 odst. 4 správního řádu, jehož podstata tkví v tzv. koncentraci řízení, nebo-li
opačném pojetí správního řízení oproti předešlé zásadě. V jejím důsledku tedy
dochází k vymezení několika samostatných úseků řízení a v rámci každého z nich
lze učinit určité procesní úkony subjektů vztahujících se k jednotlivým fázím, což
je důležité pravidlo, jež by mělo být dodrženo, neboť v případě komentovaného
ustanovení, k úkonům, které by nebyly oprávněnými osobami provedeny v úseku
pro ně stanoveném, k takovým by správní orgán v pozdější fázi řízení
nepřihlížel.177 To znamená, pokud by účastník řízení navrhoval v rozkladu nebo
v průběhu rozkladového řízení nové důkazy nebo chtěl by poukázat na další
skutečnosti, tak je k tomu oprávněn pouze za těch okolností pokud tak nemohl
učinit řádně v prvostupňovém jednání. Kdyby tak učinil v případě, kdy měl
možnost uplatnit nové skutečnosti spolu i s navržením provedení příslušných
důkazů v prvostupňovém řízení, neboť s nimi byl nepochybně srozuměn, zůstalo
by břímě na správním orgánu, aby takové tvrzení bylo účastníkovi prokázáno.178
Účelem koncentrace je předejití zbytečným průtahům řízení 179 a zároveň
také snaha o soustředění správního řízení především na úroveň prvostupňovou,
aby nedocházelo k situacím, že si účastníci řízení budou ponechávat z jisté
procesní „strategie“ některé důkazy nebo skutečnosti jim známé až do onoho
rozkladového řízení, čímž by jistým způsobem došlo k úmyslnému omezování
průběhu procesu, případně i dalších oprávněných osob v předmětném řízení, když
jim je k dispozici k uplatnění návrhů, důkazů a skutečností celé řízení v prvním

K tomu srov. rozsudek Nejvyššího správní soudu ze dne 12. 10. 2004, č. j. 5 Afs 16/2003-45 in
HEJČ, D., MAREK, D, POTĚŠIL, L. RIGEL, F. Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2016, s. 407.
177
HEJČ, D., MAREK, D, POTĚŠIL, L. RIGEL, F. Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2016, s. 407–408.
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VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 725.
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Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů vyvěrá z čl. 38 odst. 2 Listiny, také i
z ustanovení § 6 odst. 1 správního řádu.
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stupni.180 Obecně jsou tímto postulátem kladeny vyšší požadavky na správní
orgány vedoucí prvoinstanční řízení v oblasti poučovací povinnosti obsažené v §
4 odst. 2 správního řádu a zároveň i na účastníky řízení, aby zásadně hájili svá
práva před stolicí prvou.181
V kontextu odstavce pátého § 152 správního řádu zakotvujícího aplikační
pravidlo přiměřenosti ustanovení o institutu odvolání na rozkladové řízení se
Městský soud v Praze vyslovil ve svém rozsudku in concreto k úpravě § 84 odst.
4 správního řádu uplatňujícího se i při vedení řízení o rozkladu, čemuž by
odpovídalo následující: „I pro rozkladové řízení … platí § 82 odst. 4 správního
řádu z roku 2004, podle kterého lze k návrhům na provedení nových důkazů,
uvedeným v rozkladu nebo v průběhu rozkladového řízení, přihlédnout jen tehdy,
jde-li o takové důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve“. 182 Otázkou je, kdo
by se novými skutečnostmi a navrhovanými důkazy v rozkladovém řízení
zabýval, neboť z povahy věci nelze od ministra nebo vedoucího jiného ústředního
správního orgánu aktivní činnost očekávat, aby sám osobně zjišťoval, zda je mohl
rozkladatel uplatnit během řízení v prvním stupni a zjišťovat tak stav věci, o
kterém nejsou důvodné pochybnosti,183 a to ani za předpokladu figurování
rozkladové komise připravující návrh na rozhodnutí o rozkladu, neboť jí jsou
odevzdány předkládací zprávy a podklady příslušným útvarem ústředního
správního úřadu. Dle mého úsudku je tato činnost prováděna samotným
ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem, respektive jeho
příslušným aparátem před tím, než se věc „postoupí“ vedoucímu ústředního
správního úřadu a ustanovené rozkladové komisi.
2. Nahlížení do spisu. V každé věci je povinností správního orgánu založit
spis podle § 17 správního řádu, který má obligatorně stanovenou náležitost
spisového označení pro odlišení a konkretizaci jednotlivých případů a také je
v této stati paragrafu hovořeno o samotném obsahu, tedy o dílčích založených
podkladech, na základě kterých jsou očividné jednotlivé kroky a úkony subjektů
společně s důkazními prostředky tvořícími přílohu spisu. Nahlížení do spisu podle
§ 38 správního řádu má procesní charakter zahrnující i další dvě práva – právo na
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činění si výpisů z předloženého spisu a právo na poskytnutí kopie spisu správním
orgánem, přičemž tato oprávnění náleží účastníkům řízení společně s jejich
zástupci případně i jiným osobám při prokázání právního zájmu nebo jiného
vážného důvodu. Některé části spisu nejsou pro nahlížení způsobilé, jelikož
obsahují utajované informace anebo takové procesní úkony, jejichž povaha
vylučuje jejich zveřejnění, z tohoto důvodu jsou vedeny odděleně. Jisté
zvláštnosti ohledně tohoto institutu panují v řízení o rozkladu, jelikož spisová
materie obsahuje jednotlivé dokumenty pocházející jak od ústředního orgánu
státní správy, tak i od poradního orgánu vedoucích funkcionářů, rozkladové
komise a je otázkou, které z nich mohou být zpřístupněny k nahlížení či nikoliv.
V odborné stati vydané v právnickém periodiku 184 zabývající se touto
problematikou jsou rozlišovány dvě kategorie dokumentů podle roviny vztahu
majícího k rozkladovému řízení a zároveň k rozkladové komisi, z čehož vyplývá i
následné (ne)umožnění oprávněným osobám do této materie nahlížet. Prvá
kategorie je zastoupena dokumenty v přímé návaznosti na rozkladové řízení a
vybranými listinami souvisejícími s rozkladovou komisí, které tvoří součást
obsahu účastníkova spisu a jsou mu běžným způsobem zpřístupněna následně po
jeho požádání úředními osobami u příslušného ministerstva nebo jiného
ústředního správního úřadu konkrétní útvarové složky u níž probíhá řízení o
rozkladu, ku příkladu se jedná o písemnosti návazné na úkony rozkladatele při
podání rozkladu, předkládací zprávy jako podklady pro rozhodování komise a
následně výsledečné usnesení komise o návrhu rozhodnutí, které je předloženo
jako nezávislé stanovisko ministrovi případně vedoucímu ústředního správního
úřadu. Povaha druhé kategorie je protikladná, neboť pojímá dokumenty
příslušející rozkladovým komisím a jsou selektovány z účastníkova spisu
obsahujícím způsobilé písemnosti k nahlížení, přičemž konkrétně jde o jejich
jmenování a vytváření komisí, průběh samotného jednání, obecné dokumenty
nevztahující se k účastníkům185 a podle § 134 odst. 3 správního řádu je také
vyloučen protokol o hlasování rozkladové komise. Naopak ve vztahu k poradním
orgánům se zde najdou i takové listiny hodné zpřístupnění rozkladatelům a to
zápisy z jednání komise týkající se dané věci nebo jmenný seznam s jejími členy
podílejícími se na daném jednání.
KROUPA, J. Veřejná správa č. 13/2011. Rozkladová komise a právo účastníka správního řízení
nahlížet do spisu cit. 7. 3. 2018.
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4 Rozkladová komise
Rozhodování o rozkladu zákon výhradně svěřuje do rukou ministra nebo
vedoucího jiného ústředního správního úřadu, o tom jsme se již dozvěděli
v předešlé kapitole pojaté largo sensu o rozkladovém řízení. Aby takové
rozhodnutí splňovalo veškeré zákonné požadavky, musí být nejprve vedoucímu
(ministrovi) předložen prostřednictvím rozkladové komise návrh na rozhodnutí,
který se vyznačuje pouze doporučujícím charakterem (dle výkladu důvodové
zprávy186), nicméně to nemění nic na tom, že se jedná o obligatorní součást
rozkladového řízení a při nedodržení tohoto postupu by šlo o jednání contra
legem. Samotná procedura vedoucí k vydání takového návrhu bude stěžejním
bodem této kapitoly ve smyslu strictu sensu řízení o rozkladu, a to společně
s představením rozkladové komise jako poradního orgánu vedoucího funkcionáře
ústředního správního úřadu.
Pro úplnost doplňuji, že postavení rozkladové komise má i bankovní rada
ČNB, proti jejímuž rozhodnutí má oprávněná osoba právo podat rozklad, ačkoliv
samotný nezávislý orgán není zařazen ve výčtu ústředních orgánů státní správy
kreačního zákona.

4.1 Funkce a charakter rozkladové komise
Stěžejní recentní úprava rozkladové komise je obsažena v § 152 odst. 3
správního řádu, jenž prošel určitým progresem a oproti předešlému právnímu
předpisu, správnímu řádu z roku 1967, se vyznačuje zevrubnější charakteristikou
komise a striktními nároky na její členy. Opět lze nalézt zvláštní úpravu v lex
specialis,187 která si požadavky na komise přizpůsobuje k obrazu svému,
tedy potřebám vyhovujícím dané resortní oblasti. Například Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže se zřejmě obává nedodržení garance zákonné podmínky, aby
byla rozkladová komise složena z větší části z odborných externistů, jejichž
znalosti by zahrnovaly vnitrostátní právní úpravu hospodářské soutěže společně i

Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád. Systém ASPI. 2018 Wolters Kluwer
cit. 12. 3. 2018. Dostupné v Systému ASPI. „Řízení o rozkladu je obligatorně účastna
rozkladová komise, která je správním řádem konstruována pouze jako orgán poradní, neboť jejím
návrhem rozkladu nejsou ministr ani vedoucí jiného ústředního správního úřadu povinni se řídit“.
187
Pro připomenutí uvádím již jednou zmiňovaný zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech,
průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích (patentový zákon), který vylučuje použití § 152
odst. 3 právě kvůli nenaplnění těchto zákonných požadavků z důvodu nízkého počtu odborníků
v dané oblasti. Dále zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
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s unijní, přičemž je za tento zvolený postup Úřad poměrně zkritizován
v odborném článku. 188
Jak bylo řečeno v úvodu kapitoly, rozkladová komise je nesporně
poradním orgánem ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu.
V této souvislosti může vyvstat otázka, zda má povahu samotného správního
orgánu nebo nikoli. Jak vyplývá z ustanovení § 152 odst. 3 správního řádu ve
spojitosti s rozhodovací praxí, nelze o rozkladové komisi hovořit jako o správním
orgánu, který by přijímal rozhodnutí podle § 9 správního řádu, ale hovoříme o ní
jako o orgánu poradním, podávajícím nezávazná právní posouzení věcí
(napadnutých rozkladem) v podobě návrhů.189 Jejich hlavní význam přitom
spočívá ve vyplnění vzniklé skuliny, díky povaze institutu rozkladu, zajištěním
nestrannosti a objektivnosti rozhodování vedoucích funkcionářů, která může být
mnohdy terčem kritiky v důsledku znemožnění účastníkovi bránit se proti
podjatosti ministra nebo vedoucího ve smyslu § 14 správního řádu.
Jak silné postavení zaujímá rozkladová komise záleží na osobě ministra
nebo osobě vedoucího ústředního správního úřadu.190 Především jde o to, v jaké
míře se hodlá na rozhodování o rozkladu ministr (vedoucí) iniciovat, zabývat se
konkrétními případy a jaký prostor ponechává rozkladové komisi. Usnesení o
navrhovaném rozhodnutí zahrnuje výrokové náležitosti společně s odůvodněním,
na základě kterého by měl mít ministr (vedoucí) možnost přezkoumat důvody a
okolnosti, za kterých se rozkladová komise dobrala při svém jednání k takovému
závěru. Zpravidla se řídí předloženým návrhem, ale mohou se najít i takové
výjimky, které neberou neformální stanovisko k danému projednávanému případu
vydané rozkladovou komisí v potaz a rozhodují se podle svého nejlepší vědomí a
svědomí.
Pro komplexnost práce považuji za vhodné zmínit i další působnost
rozkladové komise vyjma role poradního orgánu v rozkladovém řízení. Správní
řád předpokládá zapojení této komise i do rozhodování o podnětu k provedení
přezkumného řízení podle § 95 odst. 6 správního řádu, kde stojí: „[j]de-li o

JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2016, s. 734–735. „… nelze se domnívat, že by v České republice nebylo
dostatek osob, které jsou schopny posuzovat případy z oblasti ochrany hospodářské soutěže.
Potřeba velkých odborných znalostí existuje rovněž v jiných institucích, kde ustanovení § 152 odst.
4 SpŘ vyloučena nejsou“.
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JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2016, s. 733.
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JEMELKA, L. Pár poznámek z praxe rozkladových komisí. online. 2014 cit. 9. 3. 2018.
Dostupné z: http://www.citime.cz/pravo/1909-par-poznamek-z-praxe-rozkladovych-komisi.htm.
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rozhodnutí ústředního správního úřadu, rozhoduje v přezkumném řízení ministr
nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu; ustanovení § 152 odst. 3 platí
obdobně“, to znamená, že se úprava týkající se jednotlivých pravidel okolo
rozkladové komise užije pro její roli v přezkumném řízení v plném rozsahu.
Z hlediska praktického bude jedna a ta samá rozkladová komise figurovat jak v
rozkladovém řízení, tak i v přezkumném, nebo se pro účely přezkumného řízení
zřídí v rámci rozkladové komise zvláštní specializované senáty; obě tyto možnosti
jsou zákonem akceptovatelné. 191
Na základě expressis verbis stanovené funkční příslušnosti v předmětném
ustanovení a ve smyslu § 178 odst. 2 in fine ministr nebo vedoucí se v tomto
druhu řízení zabývá ex officio přezkumem, a to z tzv. vlastního podnětu, nebo
podnětu jiného (například účastníka) u zpravidla pravomocných rozhodnutí 192
vydaných ústředním správním úřadem, v jehož čele stojí a posuzuje je z hlediska
souladnosti s právními předpisy. 193 K vydávání rozhodnutí mu je opět obligatorně
nápomocna rozkladová komise, která „nejprve posuzuje podněty o oznámení
doručené ministrovi nebo vedoucímu jiného ústředního správního úřadu směřující
k tomu, aby bylo zahájeno přezkumné řízení (§ 94 odst. 1),“194 a to na základě
nastudování příslušné spisové materie tvořící podklady pro posouzení dané věci a
následném předložení návrhu ministrovi, zda jsou dány (či nikoliv) okolnosti pro
zahájení přezkumného řízení. Ministr (vedoucí) tímto stanoviskem vázán není a je
čistě na jeho vlastním úsudku, jak ve výsledku rozhodne.
Pokud se ministr (vedoucí) rozhodne vydat vyrozumění o nezahájení
přezkumného řízení, tak v souladu s učiněným závěrem poradního sboru
ministerstva vnitra je přípustné, aby bylo vyhotovení vyrozumění (včetně
podpisu) provedeno oprávněnou úřední osobou namísto ministra (vedoucího), za
kterou je považován i předseda rozkladové komise v případě, že je i zároveň
zaměstnanec, respektive úřední osoba zařazená do příslušného ústředního
správního úřadu.195
Přezkoumávaná rozhodnutí bývají nejčastěji výsledkem prvostupňového
řízení vedeného ústředním správním úřadem, nicméně „správní řád výslovně

VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 834.
Může se také jednat o přezkum předběžně vykonatelných rozhodnutí, která nejsou pravomocná.
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SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 278.
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VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 833.
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Závěr poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, závěr č. 127 ze dne 25. 10. 2013.
online. 2018 cit. 14. 3. 2018. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboruministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx.
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připouští, aby rozhodnutí o rozkladu bylo přezkoumáno v přezkumném řízení,
takže není vyloučeno, že rozhodnutí ministra bude „napadeno“ podnětem
k provedení přezkumného řízení (§ 94 odst. 1)“,196 přičemž z principu věci nelze
očekávat, že se v tomto případě bude přezkumné řízení hojně využívat, neboť by
samotný přezkum rozkladu prováděly opět ty samé osoby, tedy ministr společně
s jím konstituovanou rozkladovou komisí, které rozklad vydaly, respektive ministr
jej vydal sám na základě návrhu rozkladové komise. 197
Jak je z výše uvedeného očividné, rozkladové komise jsou důležitým
pomocným aparátem při rozhodovacích činnostech vedoucích funkcionářů
ústředních správních úřadů, ovšem existují i takové situace, kdy vedoucí provádí
rozhodnutí, aniž by jim obligatorně bylo předestřeno nezávazné stanovisko
k posuzované věci komisí, ku příkladu lze uvést její možnou absenci v
„rozhodování o obnově řízení nebo při dalších úkonech, kde vystupuje ministr,
nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu jako nadřízený správní orgán –
posuzování, zda má být přijato opatření proti nečinnosti“.198

4.2

Složení rozkladové komise
Co se týče složení rozkladové komise je zapotřebí splnit nároky obsažené

v kogentním ustanovení § 152 odst. 3 stěžejní úpravy, přičemž každá rozkladová
komise (vyjma odlišné úpravy v lex specialis) musí mít nejméně 5 členů, jejichž
většina je tvořena odborníky, kteří nejsou zaměstnanci zařazení do ústředního
správního úřadu, u kterého je vedeno rozkladové řízení a všichni členové jsou do
této funkce jmenováni (včetně předsedy komise) výlučně ministrem nebo
vedoucím jiného ústředního správního úřadu. Nyní si podrobněji vysvětlíme
zmíněné klíčové pojmy předmětných požadavků.
Kdo je konkrétně považován ve smyslu tohoto ustanovení za zaměstnance
ústředních správních úřadů na první pohled není patrné, avšak je vhodné užít
výklad v rovině extenzivní, ze které plyne, že jde o „veškeré osoby, které působí
v rámci řídící, organizační či ekonomické působnosti úřadu,“199 z čehož je v prvé
řadě patrný úmysl, aby tito zaměstnanci netvořili většinovou část složení
rozkladové komise a nemohli se tak nechat ovlivnit kolegialitou, respektive
VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 1199.
VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 834.
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JEMELKA, L. Pár poznámek z praxe rozkladových komisí. online. 2014 cit. 10. 3. 2018.
Dostupné z: http://www.citime.cz/pravo/1909-par-poznamek-z-praxe-rozkladovych-komisi.htm.
dodává další situaci
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MATES, P. Řízení o rozkladu. online. 2007 cit. 10. 3. 2018. Dostupné z:
https://pravniradce.ihned.cz/c1-21660640-rizeni-o-rozkladu.
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úředními osobami vydávajícími rozhodnutí v prvém stupni v rámci téhož úřadu.
Tímto výkladem by měla být co nejvíce pokryta deklarovaná objektivnost
společně s nepodjatostí členů rozkladové komise.
Jmenování jednotlivých členů rozkladové komise, jejich předsedy a
v případech, kdy jsou zřízeny v rámci komise dílčí senáty, tak i předsedy těchto
senátů, svěřuje zákon ministrovi, respektive vedoucímu jiného ústředního
správního úřadu, kteří členy jmenují na základě svého organizačního aktu a při
definování vzájemného vztahu (vedoucí funkcionář a člen rozkladové komise)
jsou zároveň všichni jmenovaní členové komise výlučně v jejich pravomoci. 200
V praxi to znamená jediné, stejně tak jako má nejvyšší funkcionář výhradní právo
jmenovat všechny členy komise, pokud tak uzná za vhodné de facto kohokoli, má
i současně pravomoc je odvolat, a to prakticky za každé situace, jejíž význam ani
nemusí být rázu hrubého porušení pravidel, ale může se jednat čistě o důvody
osobní nebo politické, na základě kterých se ministr (vedoucí) rozhodl danou
osobu odvolat.
Jedním z limitů, který ministra nebo vedoucího ve svém výběru členů
komise zčásti omezuje, je zákonem vyžadovaná odbornost, avšak jak tomu už
bývá zvykem, více ji právní úprava nerozvádí, neurčuje konkrétnější požadovanou
kvalifikaci (vzdělání a praxi), a proto si to lze vykládat tak, že se může jednat
nejen o osoby s dosaženým právním vzděláním, ale také o osoby technicky
zaměřené a pohybující se v jednotlivých oborech nebo akademické pracovníky.
Jedno je však jisté, výsledkem procesu výběru by měla být komise dosahující
takových vědomostí, které budou odpovídat pokrytí jednotlivým resortům
ústředních správních úřadů a členové komise budou schopni orientace v dané
problematice vydávaných rozhodnutí. Výrok Krajského soudu v Brně podporuje
tento nastavený model, kdy je posouzení odbornosti kandidátů na členy komise
čistě ponecháno na úvaze vedoucích funkcionářů, 201 i když z mého pohledu je tím
naopak potlačena ona zmiňovaná objektivnost, neboť ministr (vedoucí) může na
pozice členů komise dosadit „své“ lidi a může tím být potlačen prvek jak
odbornosti, tak i jistého profesionálního chování a kodexu.
JEMELKA, L. Pár poznámek z praxe rozkladových komisí. online. 2014 cit. 12. 3. 2018.
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Ohledně délky funkčního období členů rozkladové komise se právní
norma v žádném směru nezmiňuje, z čehož vyplývá, že je opět ponecháno na
úvaze ministra nebo vedoucího ústředního správního úřadu, zda členy jmenuje na
dobu určitou, či neurčitou. Nehraje to až tak důležitou roli kvůli možnému
odvolání v libovolnou dobu, a to i před koncem jejich funkčního období. 202
K tomuto umožněnému jednání vedoucích funkcionářů zavánějící až jistou
libovůlí se Pavel Mates vyjadřuje ve své odborné stati, kdy zdůrazňuje, že by
podle jeho názoru k odvolání některého z členů komise mělo docházet pouze
v nejzazších případech, kdy člen nemůže svoji funkci zastávat například kvůli
zdravotním či jiným potížím a ne, aby byli členové rozkladové komise „trestáni“
odvoláním z funkce jen proto, že se ministrovi (vedoucímu) nepozdávají jeho
projevené názory během jednání komise promítající se i do způsobu rozhodování
o rozkladu, se kterými se on osobně neztotožňuje a nebyla tím v důsledku
takového počínání narušena nestrannost rozkladové komise, jež by v takovém
případě představovala pouhý nástroj (čímž by tratila na svém charakteru
poradního orgánu), prostřednictvím kterého by si ministr (vedoucí) zřizoval
komise ad hoc přizpůsobené obrazu svému, především co se týká názorů
obsažených v návrhovém stanovisku předkládaném komisí. 203
V případech, kdy dojde ke změně osoby ministra, tzn. skončí mu zpravidla
čtyřleté funkční období, podá demisi k rukám předsedy vlády, nebo bude ze své
funkce odvolán, neznamená to, že by „rozkladová komise ex lege končila svoji
činnost, nebo že by museli být její členové v důsledku toho odvolání anebo do
svých funkcí znovu jmenováni. Nic takového zákon nepředpokládá ani neukládá“,
naopak rozkladová komise nadále kontinuálně jedná a její členové zastávají své
funkce, ledaže by došlo k odvolání a obměně složení rozkladové komise nově
jmenovaným nejvyšším funkcionářem. 204
Každý z ústředních správních úřadů má konstituovanou rozkladovou
komisi na základě organizačního aktu a výlučné pravomoc ministra nebo
vedoucího, kteří ji nesmí na nikoho jiného delegovat. Kolik odborníků by mělo
tvořit rozkladovou komisi, stanovuje kogentní právní úprava v § 152 odst. 3
správního řádu na minimální počet 5 osob a za splnění kumulativní podmínky, že
většinu členů komise tvoří externí odborníci, kteří nejsou zaměstnanci působící v
JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání.
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daném ústředním správním úřadu. Není nikde vyloučeno, aby osoba odborníka
zároveň zastávala funkci člena ve více rozkladových komisí (senátů) u různých
ústředních správních úřadů, neboť je stále splňován prvek nestrannosti. 205
Zákon dále umožňuje, aby rozkladová komise byla členěna na senáty, jež
rovněž podléhají zákonným podmínkám na složení poradního orgánu, tzn.
nejméně 5 odborníků a alespoň 3 členové musí působit vně úřadu. Smyslem
selekce rozkladové komise do několika senátů je vytvoření specializovaných
útvarů zabývajících se konkrétními typy rozkladem napadených rozhodnutí a dále
to má také vliv na pravidelnost scházení se komise a jednání o rozkladech i
s případnou možností prostřídání se. 206 I v tomto případě vymezování působnosti
jednotlivých senátů náleží do oprávnění ministra nebo vedoucího jiného
ústředního správního úřadu.207
Novela správního řádu, provedená zákonem č. 183/2017 Sb., rozšířila
úpravu rozkladu a vložila za odstavec týkající se rozkladové komise nový (§ 152
odst. 4 správního řádu) zaměřující se na okruh utajovaných informací, čímž
dochází k reflexi potřeb aplikační praxe a změn v zákonných úpravách
zaměřených na tuto problematiku projevující se v harmonizaci s ostatními
právními předpisy, jichž se může dotknout. Utajované informace jsou relevantním
podkladem pro rozhodování v konkrétní věci, ale je žádoucí upravit postup
nakládání s nimi tak, aby jejich podstata nebyla zmařena (z tohoto důvodu jsou
uchovávány mimo spis) s čímž souvisí různá omezení, jako je například právo
nahlížet do spisu účastníkem nebo celkový proces seznámení jej s nimi ve smyslu
§ 36 odst. 3 správního řádu a všechna tato opatření musí probíhat v souladu se
základním ústavním principem záruky na spravedlivý proces v čl. 36 odst. 1
Listiny.208 Výsledkem novelizace je povinnost u ústředních správních úřadů zřídit
zvláštní senát rozkladové komise, který bude kompetentní v projednávaném
rozkladovém řízení přezkoumávat písemnosti nebo záznamy obsahující utajované
informace uchovávané za podmínek § 17 odst. 3 správního řádu odděleně od
spisu. Zvláštní senát by měl být minimálně tříčlenný, jeho většina musí být
tvořena externími odborníky, kteří nejsou zaměstnanci příslušného ústředního
správního úřadu a na členy komise jsou právní normou kladeny tyto nároky: státní
KOLMAN, P. Veřejná správa č. 15/2014. Rozkladová komise: vybrané otázky cit. 13. 3. 2018].
JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2016, s. 730-739
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Například u ministerstva financí je celkově zřízeno 11 rozkladových komisí.
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MATES, P., ŠEMÍK, K. Nad novelou správního řádu. Právní rozhledy 15-16/2017, s. 538 [cit.
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občanství České republiky, držení platného osvědčení pro stupeň utajení
přezkoumávaných utajovaných písemností nebo záznamů, popřípadě pro vyšší
stupeň utajení a předchozí poučení předsedou zvláštního senátu rozkladové
komise podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní
způsobilosti, avšak pokud by se osoba takovým poučením prokázala, tato
podmínka odpadá.209

4.3

Jednání rozkladové komise
Po učiněném podání rozkladu v rozkladové lhůtě oprávněnou osobou

(rozkladatelem) věcně a místně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu dochází
k předání spisového materiálu spolu s podaným rozkladem od administrativní
složky vydávající rozhodnutí v prvním stupni do rukou rozkladové komise,
respektive kompetentnímu senátu, do jehož působnosti daná věc spadá a zároveň
také přiloží své stanovisko ve smyslu § 88 odst. 1 správního řádu.
K tomuto nastíněnému průběhu dochází za předpokladu, že podaný
rozklad nevykazuje žádné nedostatky, které by bylo zapotřebí v určené lhůtě ze
strany účastníka odstranit. Ovšem kdyby tomu tak nebylo, je nezbytné, aby
případné vady nebo jiná doplnění řízení učinila před předáním příslušná
administrativní složka figurující při vydání rozhodnutí napadené rozkladem. 210 Na
druhou stranu lze namítat, že pro rozkladovou komisi je stěžejním podkladem
samotný rozklad ve formě podání a není povinna posečkat na případná učiněná
doplnění a nařídit jednání až po jejich doručení, avšak tuto tezi lze vyvrátit jejich
účelností, neboť mohou obsahovat řadu klíčových informací, jejichž významnost
bude mít vliv na komplexní zhodnocení případu a z tohoto důvodu je vhodnější
seznámit se souhrnně se všemi vyjádřeními učiněnými rozkladatelem. 211
I já sama osobně se přikláním k té verzi, kdy by měl ústřední správní úřad
vyčkat všech doplňujících podání a vysvětlení, aby samotná práce rozkladové
komise byla spíše efektivní než neúčelná, jelikož řada informací může naprosto
změnit pohled na posuzovanou kauzu a mít vliv na výsledné rozhodnutí o
rozkladu, byť i ve formě nezávazného stanoviska.
Navzdory tomu, že rozkladové komisi není přiznáno postavení správního
orgánu, vztahují se na průběh jejího jednání podle § 152 odst. 3 správního řádu in
O učiněném poučení by měl být sepsán záznam, který správní orgán do 30 dnů ode dne jeho
vyhotovení zašle Národnímu bezpečnostními úřadu. Pokud se jedná o osobu, jenž se poučením dle
zmíněného zákona prokázala, není potřebné tento krok provádět.
210
SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 277.
211
JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2016, s. 734.
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fine pravidla režimu předmětného zákona v § 14 o podjatosti úředních osob a §
134 řízení před kolegiálním orgánem, a to způsobem obdobným neboli v rozsahu
úplném, což by podle některých názorů mělo být v případě § 134 omezeno pouze
na aplikování přiměřené, neboť rozkladová komise není považována za správní
orgán a do její pravomoci nepřísluší vydávat meritorní rozhodnutí. 212
Nyní přistoupíme k samotné deskripci průběhu této obligatorní části
rozkladového řízení, a to od zahájení jednání, přes závěrečnou poradu až po
výsledné hlasování spolu s připravením návrhu k předložení ministrovi nebo
vedoucímu. Je možné také rozčlenit tento proces na fáze dle kritéria účasti
(především jiných osob) na jednání rozkladové komise, a to na úvodní část,
závěrečnou poradu a finální hlasování.213
Při zohlednění zmíněného hlediska, aplikování § 134 správního řádu a
příležitostného promítnutí obsahu jednacích řádů rozkladových komisí, 214 nejprve
charakterizujeme onu „úvodní část“ jednání. Komise je způsobilá zahájit jednání
při splnění vyčtených zákonných podmínek, jak již bylo řečeno shora, na potřebný
počet členů, přičemž by měli převažovat externisté nad zaměstnanci příslušného
ústředního správního úřadu a dále je zapotřebí jejich odborné zaměření. Jednání
rozkladové komise je vedeno jmenovaným předsedou komise, případně předsedou
senátu podle analogického užití § 134 odst. 1 správního řádu, které se musí
vykládat v souladu s povahou řízení o rozkladu, tedy že se nejedná o správní
řízení, jež by bylo vedeno ministrem jako správním orgánem, ale o pouhé jednání
vedoucí k vydání návrhu.215
Pokud bychom se měli vyjádřit k principu veřejnosti jednání rozkladové
komise, lze obecně konstatovat, že po vzoru správního řízení vedeného zpravidla
ve formě neveřejné (ačkoliv jednání rozkladové komise nevykazuje znaky
správního řízení), by mělo probíhat jednání komise taktéž, tedy bez ústního
projednání a přítomnosti dalších osob včetně rozkladatele, jemuž je znemožněno
vyjádřit se k úsudku, ke kterému komise dospěla, přičemž výjimku z pravidla
tvoří ty osoby, které plní funkci administrativní podpory.216

VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 1194.
JEMELKA, L. Pár poznámek z praxe rozkladových komisí. online. 2014 cit. 17. 3. 2018.
Dostupné z: http://www.citime.cz/pravo/1909-par-poznamek-z-praxe-rozkladovych-komisi.htm.
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Jednací řády rozkladových komisí bývají vydávány ve smyslu § 134 odst. 5 správního řádu,
kde je stanoveno, že by kolegiální orgány měly jednat podle jednacího řádu a v souladu s tímto
ustanovením jsou osobami stojícími v čele ústředních správních úřadů vydávány a předmětné
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Častým jevem objevujícím se v praxi v rámci jednání rozkladové komise
bývá ustanovení úřední osoby referující (tzv. referent) informace o záležitostech,
jež mají být předmětem jednání. Jejich účast by se měla vztahovat pouze na
úvodní část, kdy by měla být komisi předestřena shrnující zpráva. Luboš Jemelka
ve svém odborném článku připouští alternativu, aby se onoho úvodního jednání
rozkladové komise účastnily vyjma členů komise další osoby, neboť argumentuje
tím, že není nikde tato možnost výslovně popřena a konkrétně uvádí úřední osoby
podílející se na rozhodnutí vydaném v prvním stupni217 a dále také teoreticky
konstatuje, že jím případně může být i účastník řízení (případně jeho právní
zástupce), ovšem o tomto pravidle by se měly vyjadřovat jednací řády
rozkladových komisí. 218 Z mého pohledu je přijatelnější varianta, jež připouští
v jistých případech přítomnost účastníka řízení (rozkladatele) a ztotožňuji se s ní,
jelikož z aspektu principů spravedlivého procesu a principu práva být slyšen je
toto pojetí konformnější a umožňuje větší prostor pro jejich uplatnění.
Specifikem nezpřístupnění jednání rozkladové komise jiným osobám vedle
členů komise je přítomnost ministra, respektive vedoucího jiného ústředního
správního úřadu. Z logiky věci se dovozuje, že by jeho osobní účast na jednání
neměla být nijak vyloučena, neboť hlavní funkcí rozkladové komise je zastávat
roli poradního orgánu těmto nejvyšším funkcionářům a učinit závěr v konkrétní
věci v podobě předkládaného nezávazného návrhu

rozhodnutí a tímto

zpřístupněním se ministr (vedoucí) bezprostředně seznámí s důvody stanoviska
rozkladové komise. Z tohoto důvodu by měl mít ministr (vedoucí) umožněn
přístup i na fáze závěrečné porady a následného hlasování, aby si udělal konečný
názor na učiněné závěry komise. Nicméně je tato teze podpořena i tím, že ministr
(vedoucí) je jedinou oprávněnou osobou, která může nahlížet do protokolu o
hlasování rozkladové komise, a z povahy věci není rozdílné, zda se s výsledky
seznámí z listinné podoby, nebo osobní účastí.
Nyní se dostáváme do fází porady a hlasování rozkladové komise, kde
je podle § 134 odst. 1 správního řádu přípustná pouze přítomnost členů komise,
osoby sepisující protokol (zřejmě se bude jednat o zaměstnance příslušného
úřadu) a jak jsme vyvodili výše, tak i ministra, respektive vedoucího jiného
VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 1195. Zde
je naopak hovořeno o tom, že správní orgán, který vydal rozhodnutí napadané rozkladem, má
možnost se vyjádřit ve svém stanovisku, a proto není nezbytné, aby se účastnil i samotného
jednání rozkladové komise.
218
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ústředního správního úřadu. Také na tomto místě zákon počítá s odchylnou
úpravou, která si může naopak stanovit, že porada společně s hlasováním probíhá
veřejně. S ohledem na definování rozkladové komise jakožto nezávislého
poradního orgánu by se tato předmětná část odstavce neměla na komentované
fáze vztahovat, neboť pokud by byla uzavřenost jejího jednání prolomena a
účastnily by se jednání úřední osoby, které vydaly rozhodnutí v prvém stupni,
čímž by mohlo dojít i k jistému závažnému ovlivnění závěrečného výsledku
hlasování, způsobilo by to i nerovné zacházení z pohledu účastníka řízení, protože
by mu principiálně neměla být upřena příležitost být přítomen hlasování komise a
došlo by k nedodržení tzv. rovnosti zbraní.
Dříve než dojde k závěrečnému hlasování, je každý z členů komise
oprávněn při poradě podat vlastní návrh na usnesení rozkladové komise ve smyslu
§ 134 odst. 1 in fine správního řádu. Rozkladová komise je usnášeníschopná za
okolnosti existence kvóra, „je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů“ podle § 134 odst. 2 správního řádu a za paralelního dodržení vyššího počtu
externích odborníků oproti zaměstnancům zařazeným do příslušné složky
ústředního správního úřadu na základě dikce § 152 odst. 3 správního řádu. Návrh
rozhodnutí je poté schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Takto
vytyčená pravidla by měla být dodržena jak při jednání rozkladové komise jako
celku, tak i v případě projednání v rámci zřízených senátů. 219
Mimo jiné se lze setkat i s postojem neodporujícím dikci zákona, který
usnášeníschopnost vykládá dle znění § 152 odst. 3 in fine, kdy „rozkladová
komise může jednat a přijímat usnesení v nejméně pětičlenných senátech“,
z čehož je dále usuzováno, že rozkladová komise je způsobilá k usnášení za
přítomnosti minimálně pěti jejích členů a v případě zřízených senátů se nepřihlíží
k jeho početnímu obsazení. Jinými slovy, pokud by byl počet členů senátu
stanoven na dvacet, pro usnášeníschopnost by postačila přítomnost pouze pěti
jeho členů.220 Ač se nejedná v tomto případě o jednání rozporuplné se zákonem,
jeví se mi stejně tak jako autorovi odborného článku tento model nevhodný a
přikláním se k názoru, že by mělo platit jednotné pravidlo vycházející z § 134
odst. 2 správního řádu, jak pro rozkladovou komisi jako celek, tak i pro jednotlivé
její senáty. Myslím si, že by se měla při jednání rozkladové komise (senátů)
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zajišťovat co největší odbornost a nestrannost, zejména pokud to organizace a
personální obsazení tohoto poradního orgánu umožňuje.
Z hlediska organizačních pravidel na základě § 134 odst. 3 správního řádu
je hlasování vedeno předsedou rozkladové komise (senátu), který by jej měl
provést až jako poslední, přičemž zákon nestanovuje žádné pořadí, v jakém by
měli ostatní členové hlasovat, akorát v situaci, kdy má rozkladové komise (senát)
více než sedm členů, zákon počítá s eventualitou současného hlasování všech
členů (vyjma předsedy).
Na závěr by se měl pořídit protokol o hlasování rozkladové komise, jenž
by měl být signován všemi členy účastnícími se jej, a to včetně pověřené osoby
sepisující protokol. Jak již bylo uvedeno výše v kapitole třetí o procesním úkonu
nahlížení do spisu, tento protokol se stává součástí spisové materie, ale je
vyloučen z oprávnění nahlížet do spisu. Avšak pokud by se chtěl účastník
rozkladového řízení obeznámit se seznamem členů rozkladové komise, mělo by
mu to býti umožněno na základě deklarovaného ústavního práva na informace,
které lze realizovat prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím podáním předmětné žádosti povinnému subjektu, jímž
ústřední správní úřady bezesporu jsou. Jelikož se nejedná o žádnou z informací
zatížených omezeními podle citovaného zákona, mělo by být účastníku (včetně
dalších osob) vyhověno ve lhůtě 15 dní (nikoli pracovních). 221 V praxi bývají
zpravidla členové komise jmenovitě sděleni způsobem umožňujícím dálkový
přístup, tedy na oficiálních internetových stránkách ústředních správních úřadů
anebo v některých případech (spíše sporadicky) bývá jmenný seznam členů ve
formě přílohy222 přikládán k jednacímu řádu a statutu rozkladové komise.
Vypracování předkládaného návrhu bývá svěřeno některé z úředních osob
příslušné složky zařazené do konkrétního ústředního správního úřadu, nikoli členu
rozkladové komise. Ministr, respektive vedoucí není tímto neformálním
stanoviskem nijak vázán a jeho rozhodnutí je čistě na jeho názoru na věc a
uvážení. Nicméně v praxi bývá běžné, že pokud ministr s některým z výroků
návrhu nesouhlasí, vrací jej rozkladové komisi k přepracování a ta zpracuje
stanovisko dle představ nejvyššího funkcionáře a předloží mu jej v nové podobě.
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4.4

Podjatost člena rozkladové komise
Jak bylo naznačeno již shora, ustanovení § 14 správního řádu o podjatosti

úřední osoby se obdobně aplikuje i na jednání rozkladové komise a její členy, ač
Městský soud v Praze se vyslovil k charakteru rozkladové komise jakožto
poradního orgánu ministra (vedoucí) a v souvislosti s touto povahou dovodil, že
„nelze na jejich členy pohlížet jako na úřední osoby příslušného správního úřadu,
které ve věci jednají a rozhodují“,223 ale i přesto se v praxi mohou vznést námitky
ohledně podjatosti člena rozkladové komise dle § 14 správního řádu. K termínu
úředních osob se také vyjádřil Nejvyšší správní soud jakousi definicí významu
jejich činnosti. Na jejím základě lze určit, kdo je za úřední osobu pokládán a kdo
nikoliv. Mimo jiné uvádí, že jí je „každý zaměstnanec, který se bezprostředně
podílí na řízení […] a jsou to také ti, kteří připravují podklady pro
rozhodování,“ 224 tudíž lze na základě této definice vyvodit, že úředními osobami
jsou i členové rozkladové komise.
Vzhledem k uvedenému považuji člena rozkladové komise za úřední
osobu, proti které mohou účastníci řízení legitimně podat námitku podjatosti na
základě § 14 správního řádu v projednávané věci a bránit se tak porušení
základních principů, což má souvislost i s právem na informace ve smyslu zjištění
jmenného seznamu rozkladové komise. Přiléhavé vysvětlení, kterým bych tuto
problematiku zakončila, podává ve svém rozsudku Krajský soud v Brně a
konstatuje „[j]e-li za úřední osobu považován ten, kdo připravuje pouze podklady
pro rozhodnutí, tím spíše jí musí být člen rozkladové komise, který připravuje
přímo návrh rozhodnutí“.225
Za podjatost člena rozkladové komise, proti které je umožněno účastníkovi
řízení se bránit prostřednictvím podání námitky, zákon považuje ve smyslu
ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu jeho poměr vyjádřený ve třech rovinách, a
to

v rovině

vztahu

k projednávané

věci,

v jeho

poměru

k účastníkům

rozkladového řízení potažmo jejich zástupcům a v neposlední řadě v jeho zájmu
na výsledku řízení o rozkladu, čímž může dojít k jeho neobjektivnímu,
nestrannému jednání a ovlivnění usnesení o návrhu rozkladové komise.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2012, č. j. 6 A 146/2012-103 in HEJČ, D.,
MAREK, D, POTĚŠIL, L. RIGEL, F. Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
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Podjatost člena rozkladové komise může být namítána jak osobou
rozkladatele, tak i samotným členem osobně, a to tehdy pokud sezná, že došlo k
naplnění některé z uvedených skutečnostní způsobující jeho podjatost. Ve druhém
případě vyplývá členovi komise zákonná povinnost neprodleně oznámit svoji
podjatost svému představenému, jímž je v případě rozkladové komise toto
postavení zastáváno samotným ministrem (vedoucím) ústředního správního
úřadu. Ten by měl bez zbytečného odkladu rozhodnout o podané námitce
usnesením ve smyslu poslední věty § 14 odst. 2 správního řádu, ač by dle
znění § 134 odst. 4 správního řádu měla rozkladová komise po vzoru kolegiálního
orgánu o případné podjatosti člena komise hlasovat jako celek, vyjma osoby, proti
níž námitka směřuje a rozhodnout tak usnesením. Tento postup vyvrací charakter
rozkladové komise, neboť jako poradní orgán (a nikoliv orgán správní) není
nadána rozhodovací pravomocí ve smyslu vydávání rozhodnutí, respektive
v tomto případě usnesení (ve smyslu § 76 správního řádu) o námitce podjatosti
člena komise a její výsledek jednání společně s hlasováním opět spočívá pouze
v nezávazném návrhu usnesení předkládaném osobě ministra (vedoucího),
kterému přísluší o předmětné námitce rozhodnout. 226
Pokud by podjatost některého člena rozkladové komise a jeho následné
vyloučení vyvolalo nezpůsobilost usnášeníschopnosti poradního orgánu, nelze
v této zákonem předpokládané situaci postupovat podle znění § 14 odst. 4 věty
třetí, na nějž je odkazováno v § 134 odst. 4 správního řádu, jelikož ustanovení
odporuje povaze rozkladového řízení a je fakticky neproveditelné z důvodu
neexistence nadřízeného orgánu rozkladové komise. 227 V tomto případě nezbývá
nic jiného, než aby ministr (vedoucí) ústředního správního úřadu zajistil potřebný
počet nepodjatých osob a doplnil o ně rozkladovou komisi tak, aby byla opět
způsobilá se usnášet, eventuálně aby pro tuto nastalou situaci zřídil rozkladovou
komisi ad hoc.228
Při provádění analýzy jednacích řádů, jež se podrobněji budeme zabývat
posléze, jsem se setkala s podjatostí některého člena rozkladové komise jako s
častým jevem objevujícím se v procedurálních pravidlech obsažených v tomto
interním normativním aktu příslušícím pro jednání rozkladových komisí, kde

VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 1197.
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bývá exaktně vylíčen postup jednotlivých osob při vzniku této situace
vyvolávající možné pochybnosti o nestrannosti rozkladové komise.
Přestože bývá podjatost členů rozkladové komise poměrně propíraným
tématem doktrínou správního práva a je reflektována a priori i v aplikované praxi
jednotlivými jednacími řády a statuty komisí, v rozhodovací praxi Nejvyššího
správního soudu se můžeme naproti tomu setkat s poznatkem, že otázka podjatosti
člena rozkladové komise nemá zásadní dopad na konečné rozhodnutí, neboť „[o]
podjatosti ve smyslu procesně významné skutečnosti lze uvažovat ve vztahu
k subjektu, který disponuje rozhodovací pravomocí“.229 Zapříčiněno je to povahou
komise, neboť ta se usnáší na návrhu rozhodnutí, které jak je již známo, má pouze
povahu nezávazného stanoviska a „nemůže mít bezprostřední vliv na práva a
povinnosti účastníka řízení“.230
Nejvyšší správní soud dále uvažuje, že o podjatosti lze hovořit toliko ve
vztahu k orgánu, který reálně rozhoduje. Vzhledem k tomu, že závěry rozkladové
komise mají jen doporučující povahu, z čehož vyplývá, že nemohou závazným
způsobem rozhodovat o právech a povinnostech účastníků řízení, je nevyhnutelné,
aby rozhodovací odpovědnost v rozkladovém řízení nesl někdo jiný – ministr
nebo vedoucí. Z povahy věci tak tyto osoby podle Nejvyššího správního soudu
mohou být podjaté.231 Pochyby Nejvyššího správního soudu postavil na jisto
Ústavní soud,232 když dovodil, že právní výklad Nejvyššího správního soudu není
správný, neboť jasný příkaz zákonodárce podle § 14 odst. 6 správního řádu
ignoruje. Ústavní soud tak přisvědčuje výkladu, 233 že „[u]stanovení předchozích
odstavců se nepoužijí pro vedoucí ústředních správních úřadů“234 přesně tak, jak
to učinil součástí závazného textu správního řádu zákonodárce. Ačkoliv je ministr
nebo vedoucí rozhodující osobou, u nichž se obecně podjatost zkoumá, v jejich
případě nemůže být pochybností o jejich nepodjatosti. Závěrem k problematice
podjatosti člena rozkladové komise mohu v návaznosti na tuto námitku vznesenou
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2013, č. j. 3 Ads 51/2012-48 cit. 19. 3.
2018.
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v žalobě ve správním soudnictví dodat, že je irelevantní, neboť takto namítaná
podjatost nikdy podle soudů nedosáhne intenzity nezákonnosti.
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5 Analýza jednacích řádů a statutů rozkladových komisí
Na základě analogického použití ustanovení o kolegiálních orgánech v §
134 odst. 5 správního řádu ve smyslu § 152 odst. 3 in fine by měla mít každá
rozkladová komise svůj jednací řád, podle jehož režimu má její jednání probíhat,
přičemž je otázkou, jaký vliv by na proces jednání a vydání návrhu rozhodnutí
měla jeho neexistence. Dle mého úsudku by to nemělo rozkladovou komisi ve své
práci omezovat a mít zásadní dopad na předložené stanovisko, avšak za
předpokladu dodržení zákonnosti, aby její faktické jednání nevykazovalo úkony
contra legem, čímž se ztotožňuji s myšlenkou, že účelem předmětného paragrafu
není zamezení rozhodování o rozkladu společně s konáním procesních úkonů
v případě absence řádu a není tím zapříčiněna jejich nezákonnost. 235
Co se týká povahy, jde o „interní normativní akt správního úřadu, který
zavazuje toliko správní úřad, který jej vydal“. 236 Z termínu „interní“ je evidentní
regulace jistých poměrů uvnitř státní správy, v našem případě ministerstva, nebo
jiného ústředního správního úřadu. Jejich závaznost se však neváže pouze
k fungování rozkladové komise jakožto poradního orgánu (dopadá nejen na členy
komise jakožto poradní orgán), ale dopadá také i do sféry „vně“ – na osoby stojící
mimo ni, čímž se má na mysli úřední osoby zařazené do příslušného ústředního
správního úřadu, nebo i na samotné účastníky řízení o rozkladu. Jedná se o
aspekty pramenů práva ve smyslu materiálním vyznačujícím se uvedenými rysy a
také tím, že nejsou součástí právního řádu ve smyslu formálním, neboť osoby
vydávající jednací řády (ministr, vedoucí) nejsou nadány normotvornou
pravomocí a navzdory tomu, že není státem za pramen práva označován a
uznáván v pojetí formálním, vykazuje regulativní znaky a působí via facti.
Pověření vypracovat příslušný jednací řád dle výkladu obsahu § 134 odst.
5 správního řádu dopadá na samotný kolegiální orgán a odchylky zvláštní právní
úpravy mohou svěřit pravomoc sestavení řádu i osobám odlišným od kolegiálního
orgánu, zpravidla těm, které je zřizují, 237 nicméně výsledek rozkladové praxe je
takový, že jednací řád rozkladové komise přijímá a stanovuje sám ministr nebo
vedoucího ústředního správního úřadu. 238 Opět jde ovšem o výsledek pověřených
VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 1021.
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úředních osob stojících v pozadí za nejvyšším funkcionářem, který jej poté
prezentuje a který jeho závaznost stvrzuje svým podpisem.
I když je obsah jednacího řádu zcela ponechán na úvaze ministra
(vedoucího), zařazena by v něm měla být především regulace jednotlivých
postupů při jednání komise vycházející z režimu právního předpisu a konkretizace
možných způsobů, pro které ponechává dikce zákona jistý prostor pro zvážení,
příkladmo stanovení postupu hlasování komise. 239 V řádu by neměly být ani
opomenuty věci technicko-organizačního rázu (periodicita scházení, pracovní
poměr atd.) nebo stanovení podmínek účasti rozkladatele na jednání rozkladové
komise. Nejedná se o povinné údaje, ale o uvážení ministra (vedoucího), co
pokládá za žádoucí uvést a podrobněji rozvést v tomto interním aktu.
Upravení podrobností jednotlivých elementů nesmí působit contra legem,
kogentní právní normy správního řádu musí být respektovány a nemělo by ani
docházet k tomu, aby jednací řády „extenzivním způsobem rozšiřovaly působnost
zákona ani jej nesmí pro konkrétní procesní postupy vylučovat“.240
V zásadě se zde nabízelo při přijetí nového správního řádu vydání
metodické pomůcky Ministerstva vnitra ČR ve formě vzoru jednacího řádu
rozkladové komise pro ulehčení ministrům (vedoucím) ústředních správních
úřadů při jejich formulování a začlenění podstatných aspektů pro fungování a
jednání rozkladové komise. Nicméně takový podklad nebyl doposud vydán,
jednací řády jsou stanovovány na základě zákonné dikce, vyvíjející se rozkladové
praxe a jejich struktury jsou poměrně různorodé, a to i co se týče obsahové
stránky. Jako paradigma lze uvést slovenskou rozkladovou praxi mající poměrně
jasně dané mantinely v podobě uznesenie vlády Slovenskej republiky „o
zásadách vlády SR na zriaďovanie a činnosť osobitných (rozkladových) komisií“
pro ministry při postupu zřizování a vydávání jednacích řádů, kdy mají povinnost
se řídit vytyčenými zásadami. 241 Jeden z důvodu vydání tohoto usnesení
upřesňujícího jisté požadavky na rozkladové komise je bezpochyby lakonická
právní úprava v tamním správním řádě, kde se o žádných podmínkách nehovoří.
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Každý má právo se s obsahem jednacího řádu konkrétní rozkladové
komise seznámit a v intenci tohoto principu jsem dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím podala žádost k povinnému subjektu na
poskytnutí informací ohledně rozkladových komisí, mimo jiné i na poskytnutí
jednacích řádů předmětných rozkladových komisí za předpokladu, že byly u
dotazovaných ministerstev a jiných ústředních správních úřadů vyčtených
v kompetenčním zákoně zřízeny. Jelikož se typově nejednalo o informace
spadající do kategorie omezení práva na informace a nebyla vyhodnocena podle
režimu § 11 odst. 1 písm. a) předmětného zákona, 242 bylo mi na základě žádostí
podaných dle § 13 odst. 1 ve spojení § 4 odst. 1 režimu předmětného zákona jako
žadatelce v převažující většině vyhověno až na pár výjimek. Jednalo se o situace,
kdy jsem žádala o informace týkající se vedení statistik u příslušných ústředních
správních úřadů o počtech podaných rozkladů, které nejsou povinny evidovat. I
přesto se našly takové ústřední úřady mající jej vedeny pro své interní potřeby a v
zákonné lhůtě 15 dní mi ministerstva a jiné ústřední správní úřady poskytly
požadované informace, které implikovaly i jednací řády a statuty.
Na základě žádostmi získaných interních normativních aktech jsem
posléze provedla jejich analýzu a posuzovala je jak v měřítku komplexního
náhledu na jejich úroveň zpracování, tak i v individuálním pohledu, a to podle
typových kritérií zaměřujících se na zakomponované instituty do textů těla
jednacích řádů. Při prostudování většiny jednacích řádů a statutů jsem dospěla
k jejich

výslednému

komplexnímu

posouzení

s

vyhodnocením

úrovně

vypracování, jež je dle mého subjektivního pohledu následovné.
V obecné rovině lze o jednacích řádech říci, že po obsahové stránce jsou si
velice podobné a zahrnují úpravu upřesňující některé organizační záležitosti,
avšak liší se mírou intenzity rozpracování jednotlivých článků, v důsledku čehož
se odchylují svým rozsahem, který je u některých spíše lakonický za to mnohdy
výstižný a u jiných je poměrně rozsáhle rozpracovaný.
Co se týká jednacích řádů a statutů rozkladových komisí jiných ústředních
správních úřadů, jsou oproti těm vydaným v rámci ministerstev méně obsáhlé a
lze se v nich setkat s jistými odchylkami od dikce správního řádu (například ve
stanovení počtu členů komise). Co se týče formální stránky společně se stránkou
vizuální, jsou v tomto směru jednací řády a statuty ministerstev poněkud slabší
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, § 11
odst. 1 písm. a). Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně
k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu.
242
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nežli interní normativní akty jiných ústředních správních úřadů, které mají
přehlednější formát zpracování.
Společně s přijetím jednacího řádu bývají ve většině případů vydávány i
tzv. statuty, o kterých ve spojitosti s jednacími řády hovoříme. Jejich podstata tkví
ve zřizování předmětné rozkladové komise 243 a vymezení jejich základních
principiálních otázek, které v případě absence statutu bývají zařazovány v úvodní
části řádu. Jedná se o vymezení působnosti rozkladové komise, členství
rozkladové komise vyjadřující se k zákonným požadavkům, vytyčení práv a
povinností člena a případná ustanovení o administrativní podpoře činnosti
rozkladové komise.
Další a nejobsáhlejší pasáží jednacích řádů bývají exaktní procedurální
pravidla jednání rozkladové komise líčící celkový průběh procedury, jehož
hlavním cílem je usnesení se na návrhu předkládaném ministrovi (vedoucímu).
Důraz je kladen na usnášeníschopnost, způsob hlasování rozkladové komise a
také na úpravu přítomnosti jiných osob vedle členů rozkladové komise při
jednání. Na závěr zpravidla jednací řády zakotvují obecná/přechodná/závěrečná
ustanovení. Nyní přistoupím k druhé fázi analýzy.
Za použití metody komparace jsem se zabývala pěti mnou vybraných
jednacích řádů a statutů, v poměru zastoupení tří ministerstev a dvou jiných
ústředních správních úřadů, z pohledu jejich odlišností a zároveň i ztotožněním
v obsažených prvcích. Jmenovitě jde o interní normativní akty následujících
ministerstev a jiných ústředních správních úřadů:
•

Statut a jednací řád rozkladové komise předsedkyně Českého statistického
úřad

•

Jednací řád rozkladových komisí předsedkyně Energetického regulačního
úřadu

•

Jednací řád rozkladové komise ministra dopravy

•

Jednací řád rozkladové komise ministryně obrany

•

Statut a jednací řád rozkladové komise ministra vnitra.
Než přistoupím k samotnému srovnání, dovoluji si poznámku ke

komparovaným referenčním kritériím v návazném odstavci. Ačkoliv jsou sice
V rámci ministerstva obrany bývá rozkladová komise zřízena na základě rozkazu ministra
(ministryně).
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součástí převážně jednacích řádů mnou vybraných rozkladových komisí,
ministerstvo vnitra se rozhodlo tato kritéria učinit součástí statutu rozkladové
komise předmětného ministerstva. 244 Podle mého názoru toto specifikum ovšem
nemá vliv na právní účinky ani povahu jednacích řádů a není rozhodné, zda se
kritérium nachází ve statutu, nebo jednacím řádu. Kritéria jsem zvolila a
komparovala v měřítku materiálním, nikoliv formálním.
Na základě systematického procházení interních normativních aktů jsem
mezi posuzovaná komparační kritéria zařadila 1. konkretizace pojmu „odbornost“
ve vztahu k členům rozkladové komise, 2. princip veřejnosti/neveřejnosti jednání
rozkladové komise a 3. hlasování per rollam.
1. Konkretizace pojmu „odbornost“ členů. Jak již bylo uvedeno výše,
odbornost členů rozkladové komise je jedním ze zákonných aspektů, kterým je
ministr (vedoucí) při výběru vhodných kandidátů na funkci člena rozkladové
komise a jejich následném jmenování vázán. Nicméně dikce § 152 odst. 3
správního řádu pojem odbornost nijak blíže nerozvádí, a tudíž ponechává volný
prostor pro úvahu ministra (vedoucího) při volbě členů do svého poradního
orgánu. Z důvodu chybějící zákonné definice je možné, aby tato mezera byla
vyplněna interní úpravou obsaženou v jednacím řádu, popřípadě statutu, konkrétní
rozkladové komise
Jednací řády rozkladových komisí ministerstva obrany a ministerstva
dopravy ponechávají pojem bez bližšího vymezení, neboť jen prostě odkazují na
zákonný text správního řádu, stěžejního § 152 odst. 3, kde je stanoveno, že
„většinu členů komise musí tvořit odborníci, kteří nejsou zaměstnanci
ministerstva“. Oproti nim statut a jednací řád rozkladové komise ministerstva
vnitra jde nepatrně nad rámec zákona, neboť stanovuje konkrétní podmínku
odbornosti

na

člena

rozkladové

komise

v podobě

řádně

ukončeného

vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu v oboru právo.
Obdobně jako ve statutu ministerstva vnitra je vymezen požadavek
odbornosti i v jednacím řádu Energetického regulačního úřadu, avšak spektrum
oborového zaměření je o něco širší a zahrnuje navíc zkušenosti v oblasti vědy a
praxe v oborech ekonomického rázu nebo z logiky věci i průmyslového odvětví
energetiky, což je předmětného jiného ústředního správního úřadu jeho hlavní
náplní.
Se stejnou odlišností jsem se setkala i v případě statutu a jednacího řádu rozkladové komise
předsedkyně Českého statistického úřadu.
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Nejširší pojetí odbornosti je uvedené ve statutu a jednacím řádu Českého
statistického úřadu, poněvadž v rozsahu přesahujícím jednací řád Energetického
regulačního úřadu činí podmínkami členství i zásady osobnostní integrity, jež
definuje v čl. 2 odst. 1 komentovaného řádu jako „osobnostní vlastnosti a
zkušenost dávající dostatečnou záruku pro svědomitý, nestranný a profesionální
výkon funkce“. Mimoto zároveň požaduje, aby se jednalo o osoby z řad teoretiků i
praktiků zabývajících se napříč právními odvětvími jako je právo správní,
pracovní nebo občanské, ale také může jít o odborníky věnující se ekonomickým
či jiným společenským vědám.
Podrobnější vymezení pojmu odbornosti podle mého mínění usnadňuje
proceduru výběru osob na pozice členů rozkladové komise, a především snižuje
vlivnost ministra, respektive vedoucího jiného ústředního správního úřadu na její
celkové složení komise, neboť bude více omezen při případném dosazování a
jmenování „svých“ lidí, které by mohly způsobit narušení důvěry v nestrannosti
rozkladové komise a jejím objektivním rozhodování.
2.

Princip

veřejnosti/neveřejnosti

jednání.

O

problematice

(ne)veřejnosti a s tím související přítomnosti dalších osob vedle členů rozkladové
komise ve fázi projednávání a hlasování, jsem pojednala již v předešlé kapitole
zaměřující se na tento princip z pohledu roviny doktrinální za současného
reflektování rozhodovací praxe a stěžejní pozitivní právní úpravy. Zde se jedná o
nastínění ryzí aplikační praxe, podle níž postupují členové rozkladové komise při
svém jednání a respektují tak pravidla zakotvená v interním normativním aktu
vydaném osobou stojící v čele ústředního správního úřadu. Ostatně vychází i ze
znění § 134 odst. 1 správního řádu, kde je stanoveno, pokud „[n]estanoví-li
zvláštní zákon jinak, při poradě a hlasování mohou být přítomni pouze členové
kolegiálního orgánu a osoba, která je pověřena sepsáním protokolu, pokud jej
nesepisuje některý ze členů“.
Co se týká samotného úvodního jednání rozkladové komise, lze učinit
jednotný shrnující závěr, že ve všech komparovaných jednacích řádech ústředních
správních úřadů je zakotveno pravidlo neveřejnosti konkretizované výjimkami
osob, které jsou oprávněny se jej účastnit. Jednací řády rozkladových komisí
ministerstva dopravy, ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu oproti
dvěma zbylým jednacím řádům konkrétně připouští, aby k jednání rozkladové
komise byli mimo jiné přizváni účastníci rozkladového řízení a byli přítomni
pouze po dobu projednávání věcí ohledně nichž byli pozváni a týkají se jich. Jinak
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zpravidla všechny jednací řády předjímají, že se jednání komise mohou dále
účastnit osoba tajemníka, úřední osoby vystupující organizační složce, jež vydala
rozhodnutí v prvním stupni, anebo jiné osoby.
U závěrečné porady a hlasování rozkladové komise dochází již k odlišné
úpravě. Zatímco jednací řád ministerstva obrany odkazuje na zákonný text výše
citovaného paragrafu, tedy že je porada a hlasování neveřejné, statut a jednací řád
rozkladové komise Českého statistického úřadu a Energetického regulačního
úřadu jdou nad rámec znění zákona a vylučují přítomnost osob, které byly na
úvodní jednání případně přizvány. Jednací řád rozkladové komise ministerstva
vnitra oproti předchozím komentovaným řádům se o (ne)veřejnosti porady a
hlasování expressis verbis nezmiňuje, za to uvádí možnost provést tajné
hlasování, pokud se na tom komise usnese. Rozdílnou úpravu oproti všem již
uvedeným řádům zakotvuje ve svém jednacím řádu rozkladová komise
ministerstva dopravy, jelikož kuse uvádí, že hlasování je veřejné. Zde se
setkáváme se zákonnou modifikací vycházející ze zvláštní právní úpravy, jak
správní řád v § 134 odst. 1 předpokládá.
Princip veřejnosti, respektive neveřejnosti, jenž jsem si zvolila jedním
z referenčních kritérií komparace, považuji za jeden ze zásadních principů
správního řízení jako takového. Na tomto místě lze odkázat na výklad učiněný
v kapitole číslo jedna diplomové práce, kde bylo o této zásadě obecně pojednáno
a zároveň také na předcházející kapitoly třetí a čtvrtou, v nichž se o principu
(ne)veřejnosti zmiňují v souvislosti s příslušnou částí procedury řízení o rozkladu.
Podle mého uvážení, by po vzoru úpravy jednacích řádů mělo být úvodní
projednávání rozkladu přístupné i dalším osobám, především rozkladateli, aby
mohl případně podat potřebná vysvětlení. Co se týká závěrečné porady a
hlasování, ponechala bych je podle zákonné dikce formě neveřejné pouze za
přítomnosti členů rozkladové komise a ministra (vedoucího) v případě jeho
zájmu. Lze konstatovat, že se doktrína s aplikační praxí v tomto směru shoduje.
3. Hlasování per rollam. Tento způsob rozhodování, respektive hlasování,
se vyznačuje diferencí od klasického způsobu jednání rozkladové komise, jelikož
probíhá prostřednictvím korespondence, nebo zvolených technických prostředků,
nikoli za osobní účasti členů. Správní řád v žádném ze svých ustanovení
nevylučuje tento mechanismus použít, a proto je legitimní, aby jednací řády
rozkladových komisí v případě potřeby zařadily do svých procedurálních pravidel
i tento nástroj a stanovily tak striktní pravidla, za kterých je jeho využití
76

akceptovatelné. A priori důležité je, aby byly i při této možnosti hlasování
dodrženy kogentní ustanovení správního řádu, konkrétně § 134 odst. 2 správního
řádu.
Zatímco do jednacích řádů rozkladových komisí ministerstva dopravy a
ministerstva obrany nebyl instrument hlasování per rollam zařazen, tudíž není
možné, aby prostřednictvím něj bylo fakticky o věci rozhodováno, zbylé tři
jednací řády, byť již s jistými rozdíly, jej upravují. Senát rozkladové komise
ministerstva vnitra je oprávněn dle přijatého jednacího řádu využít hlasování per
rollam ve výjimečných případech, zejména hrozby nedodržení zákonných lhůt, a
za většinového souhlasu přítomných členů senátu. Na člena rozkladové komise,
který si zajišťuje svoji „přítomnost“ na jednání skrze komunikační prostředky na
dálku (typu fax, telefon nebo elektronická pošta), se pohlíží stejně jako na ostatní
členy senátu, to znamená, jako by se osobně účastnil probíhajícího jednání a
hlasování příslušného senátu rozkladové komise.
Oproti předešlému internímu normativnímu aktu ministerstva vnitra, statut
a jednací řád rozkladové komise Českého statistického úřadu vymezuje značně
rozsáhlejší působnost projednání věcí per rollam v čl. 7 odst. 8, a to za
předpokladu, že s tím všichni členové senátu souhlasí a nenašli by se mezi nimi
tací (minimálně dva), kteří by byli opačného názoru. Členové senátu jsou
obeznámeni elektronickým oznámením o projednání věci per rollam spolu se
zaslanými podklady na základě kterých, by člen měl ve stanoveném datu písemně
prostřednictvím dálkové komunikace sdělit své jednoznačné stanovisko k návrhu
předkládaným předsedkyni předmětného ústředního správního úřadu. Posléze
hlasování vyhodnocuje osoba tajemníka společně s předsedou senátu rozkladové
komise.
Pojetí projednání rozkladu per rollam v jednacím řádu Energetického
regulačního řádu se s předchozím komentovaným interním aktem ve velké většině
překrývá, avšak navíc zakomponoval do znění článku postup, kdy je řádně přijato
usnesení komise. Usnesení je přijato pouze tehdy, pokud se všichni členové
rozkladové komise prostřednictvím hlasování per rollam shodnou na stejném
návrhu. Kdyby tomu tak nebylo, rozklad je nutné projednat na klasickém jednání
rozkladové komise za osobní účasti. O projednaném rozkladu by měl být pořízen
zápis z jednání i protokol o hlasování.
Z komparace uvedených jednacích řádů vyplývá, že pro některé ústřední
správní úřady může být hlasování per rollam poměrně významným instrumentem
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k ulehčení samotného jednání, především ve vztahu k členům rozkladové komise
a jejich osobní přítomnosti, která může v mnohých případech znamenat jisté
komplikace. Nicméně i posouzení rozkladů nemusí vždy vyžadovat složité
projednání, neboť již na první pohled může být očividné jeho výsledný návrh
nevykazující žádné komplikace způsobené okolnostmi případu. I tento způsob
hlasování (rozhodování) bude mít formu nezávazného závěru rozkladové komise
v podobě usnesení o návrhu, který je posléze předkládán ministrovi, respektive
vedoucímu jiného ústředního správního úřadu. Z mého pohledu realizace
projednání rozkladu per rollam je v dnešní době poměrně snadná, jelikož díky
pokrokům v technice a v převládající většině i technické zdatnosti lidí je možné
zajistit průběh hlasování prostřednictvím elektronických sítích, případně využít i
možnosti videokonference. Samozřejmě by k tomu mělo docházet pouze ve
výjimečných případech, kdy to zajistí efektivní projednání věcí.
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6 Úvahy de lege ferenda
Institut rozkladu zakotvený v § 152 správního řádu vnímám jako jeden z
řádných opravných prostředků ve správním řízení vykazující se jistými
anomáliemi v jejichž důsledku z něj činí zvláštní nástroj v rukou oprávněných
osob, které se jeho prostřednictvím brání proti rozhodnutí vydanými nejen
ústředními správními úřady stojících v čele hierarchie soustavy státní správy.
Ohledně jeho postavení v rámci systému řádných opravných prostředků,
především co se týče ve vztahu k odvolání, se lze často setkat s názory odborníků,
že se jedná o pouhou variantu odvolání s modifikacemi nevykazujícími znaky
samotného řádného opravného prostředku. S tímto názorem se osobně
neztotožňuji, neboť mnou byla prokázána řadu očividných specifik, mezi něž lze
jako elementární zařadit absence devolutivního účinku a také konstituovaná
rozkladová komise vystupující v roli poradního orgánu, což z institutu rozkladu
podle mého názoru činí samostatný opravný prostředek, na čemž nemůže nic
změnit ani na odvolání odkazovací ustanovení ve smyslu § 152 odst. 5 správního
řádu.
Ačkoliv v oné době, kdy se schylovalo k přijetí nového (nyní účinného)
správního řádu, vize zákonodárců v původní vládní předloze nereflektovala
rozklad jako samostatný řádný opravný prostředek, neboť zřejmě nepovažovali ve
vztahu k jeho frekvenci užití za relevantní věnovat mu samostatné ustanovení, a
učinili o něm pouhou zmínku v rámci úpravy o odvolání, kde zákon lakonicky
upravil některé odlišnosti,245 přesto jej konečná podoba zákona nakonec zakotvila
do zmíněného znění § 152, avšak s řadou problematických pasáží oplývajícími
kontroverzními názory na jejich výklad, které s mým podivem nebyly doposud
středem pozornosti zákonodárců v některé z proběhlých novel správního řádu.
Z tohoto důvodu se domnívám, že by se tak mělo stát de lege ferenda.
Zásadně nepovedené je z mého pohledu znění § 152 odst. 6 písm. a) i b)
správního řádu, kde jsou upraveny způsoby možného rozhodnutí o rozkladu, jež
jsou zákonodárci nevhodně formulovány, a vyvolávají tak časté spory mezi
doktrínou a praxí v jeho aplikaci. Naskýtá se zde otázka položená samotnou praxí,
zda by tento odstavec neměl být de lege ferenda z předmětného paragrafu
vyloučen, jelikož aplikační praxe již překlenula dohady o tom, jak se má o
rozkladu rozhodovat, a ve valné většině se přiklonila k variantám po vzoru
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ustanoveních o odvolání, což bylo již naznačeno i v předchozích kapitolách
diplomové práce. V této souvislosti by mohlo být znění odstavce 6 označeno za
obsoletní. Já bych si dovolila preferovat, oproti předešlé radikálnější cestě,
pouhou revizi předmětného ustanovení, aby byla i přes drobné, ale věcné korekce,
zachována speciálnost úpravy rozkladu. Můj legislativní návrh de lege ferenda
konkrétně spočívá ve změně písmena a) vykazujícím dvě možné alternativy, jak
v řízení o rozkladu rozhodnout: rozhodnutí zrušit nebo změnit, a to za
předpokladu kumulativního splnění dalších dvou podmínek plného vyhovění
rozkladu a nezpůsobení újmy žádnému z účastníků (leda za vyslovení souhlasu).
Stěžejním problémem zmíněného znění je gramatická nesprávnost projevující se v
absenci čárky jako interpunkčního znaménka před spojkou „nebo“, jelikož úprava
de lege lata nepočítá s případy, které v praxi mohou nastat a na něž lze odkázat
do kapitoly třetí (strany 45–48) této diplomové práce. Doplnění interpunkčního
znaménka ve formě čárky by znamenalo značnou eliminaci problematického a
často i kontroverzního výkladu tohoto znění. Dále by přispělo k jeho jednoznačné
aplikaci. Zároveň by bylo na první pohled jasné, na kterou část znění jsou
podmínky vázány. Pro úplnost revize by mělo dojít ke změně i v případě písmene
b), kde je stanoveno, že by se měl rozklad zamítnout, ale již opomíná další
procesní krok ministra (vedoucího), a proto by mělo dojít k připsání zpřesňujícího
dovětku, že by se napadené rozhodnutí rozkladem mělo zároveň potvrdit jako
v případě podle § 90 odst. 5 věta první správního řádu.
Aplikačním kamenem úrazu může být i ustanovení § 152 odst. 5 správního
řádu stanovující přiměřené použití ustanovení o odvolání pro řízení o rozkladu
v případech, kdy to nevylučuje povaha věci. Jak jsem v průběhu psaní práce
seznala, je tato pasáž ustanovení o rozkladu poměrně obtížně uchopitelná a může
představovat řadu potíží při výkladu, které by se těžko bez poznatků obsažených
v odborných komentářích, článcích a judikatury vyšších soudů řešily. Proto lze
zauvažovat nad vhodnějším pojetím de lege ferenda postulátu užití úpravy o
odvolání v rozkladovém řízení. Příhodným řešením se jeví, ať už v negativní nebo
pozitivní formě, výčet konkrétních ustanovení, která by se pro rozkladové řízení
užila, nebo se případně na řízení o rozkladu nepoužila, čímž by se docílilo
k potlačení dohadů, v jakém rozsahu se na institut rozkladového řízení vztahuje
režim odvolacího řízení.
Za účelem odstranění nedostatků současné právní úpravy naznačených
v textu této diplomové práce a k posílení procesního postavení účastníků
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rozkladového řízení, jakož i narovnání diskrepancí mezi doktrínou a praxí, si
dovoluji zapřemýšlet nad posílením právního postavení rozkladové komise tak, že
by se stala plnohodnotným správním orgánem ve smyslu § 1 odst. 1 správního
řádu nebo nezávislým orgánem typu specializovaných tribunálů.246 Hlavním
impulsem k této myšlence jsou případy, kdy rozhoduje v prvním stupni ministr
(vedoucí), což může vyvolat narušení právní jistoty a důvěry účastníků řízení
v tom směru, že prvek objektivnosti přezkoumávání jejich podaného rozkladu
ztrácí na síle, neboť by bylo poměrně naivní domnívat se, že tatáž osoba je
schopna učinit následné objektivní, kritické vyhodnocení svého prvotního soudu a
v případě pochybení jej uznat a změnit. Přestože v tomto případě vystupuje
rozkladová komise jako poradní orgán, její návrh má stále pouhou povahu
nezávazného stanoviska, na které ministr (vedoucí) při svém rozhodování nemusí
brát zřetel. Mimo to, za průběhem celého rozkladového řízení stojí řada úředních
osob administrativního aparátu příslušného orgánu státní správy, včetně
edukovaných členů rozkladové komise, kteří jsou de facto odpovědní za zákonný
průběh, dodržení základních zásad a principů správního řízení a za rozhodování
v konkrétních případech, neboť v drtivé většině případů osoba ministra, respektive
vedoucího jiného ústředního správního úřadu prezentuje „svá“ rozhodnutí
podpisem, aniž by se účastnil předcházejících procedur jeho vydání. 247
Zakotvení tradičního institutu rozkladu v našem právním řádu by si
bezpochyby zasloužilo adekvátnější právní úpravu bez zbytečných překážek při
jeho aplikování, jelikož frekvence jeho podání proti rozhodnutím vydaným
v prvním stupni ústředním správním úřadem je stále značná a bylo by příhodné
úroveň úpravy rozkladu de lege ferenda pozvednout.

Nezávislým správním tribunálům se věnuje ve svém příspěvku David Kryska. KRYSKA, D.
Sborník z mezinárodní konference. Svěření rozhodovací pravomoci „rozkladovým“ komisím jako
nový jev v českém správním řízení. cit. 24. 3. 2018 Kancelář veřejného ochránce práv, 2013, s.
59–65.
247
Nad rolí jednotlivých osob v rozkladovém řízení polemizuje i Soňa Skulová v jednom ze svých
příspěvků. SKULOVÁ, S. Sborník z mezinárodní konference. Úvahy nad institutem rozkladu jako
prostředku ochrany práv. [cit. 24. 3. 2018] Kancelář veřejného ochránce práv, 2013, s. 39–43.
246
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Závěr
Veřejná správa zasahuje prostřednictvím vydávání správních aktů
(správních rozhodnutí) do právního postavení lidí, což se projevuje v rozhodování
o jejich konkrétních právech a povinnostech. Jelikož je tato činnost prováděna
úředními osobami, může dojít z jejich strany k jistému pochybení, neboť ani tyto
osoby nejsou neomylné. Ačkoliv právní řád konstruuje opatření, která mají
chybnému postupu zabránit, poskytuje i nástroje ex post nápravy, jejichž cílem je
napravit a přezkoumat nesrovnalosti, a to buď formou prostředků opravných, jež
jsou v dispozici „poškozené“ osoby, nebo dozorčích, které jsou v rukou správního
orgánu. Nicméně téma práce inklinovalo k první skupině prostředků, konkrétně
k jedné z jejich dvou kategorií, a to jmenovitě k řádným opravným prostředkům.
Řádné opravné prostředky jsou nástroje, jež jsou svěřené do dispozice
účastníkům řízení (projev dispoziční zásady) a podávané proti nepravomocným
prvostupňovým správním rozhodnutím meritorní povahy, jejichž hlavními
reprezentanty jsou institut odvolání a rozkladu. Po jejich podání následně probíhá
řízení na druhém stupni; jinými slovy rozhoduje o nich nadřízený správní orgán
podle pravidel stanovených v § 178 správního řádu. Jejich primární úprava je
zakotvena ve správním řádu, a proto se na ně vztahují i normy obsahující základní
principy procesní povahy společně se zásadami činnosti správních orgánů podle §
2–8 správního řádu, které je nutné ze strany rozhodujících osob vystupujících
(nejen) v odvolacím i rozkladovém řízení reflektovat a striktně dodržovat. Bez
těchto podmínek, ačkoliv o nich ustanovení o rozkladu § 152 správního řádu
expressis verbis nehovoří, se iniciace vedení rozkladového řízení neobejde.
Rozklad má nepochybně v systému řádných prostředků opravném systému
své nezastupitelné místo, neboť reprezentuje specifickou obranu umožňující
rozkladatelům napadnout nepravomocná rozhodnutí ústředních správních úřadů,
popřípadě rozhodnutí vydaná ministrem nebo vedoucím stojícími v jejich čele.
Jedná se o projev zásady dvoustupňového správního řízení, která je však
garantována pouze na úrovni běžného zákona. S tímto principem je spjat tzv.
devolutivní účinek, jehož smysl se projevu v tom, že se rozhodování o opravném
prostředku napadajícím prvostupňové rozhodnutí „odvalí“ na orgán druhého
stupně, jímž bývá nejblíže nadřízený správní orgán. Specifikum rozkladu se
projevuje právě v absenci zmíněného účinku a dochází tak k umělému vytváření
druhé instance v rámci jednoho jediného ústředního správního úřadu.
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Předešlý správní řád z roku 1967 uzákonil rozklad jako samostatný právní
institut procesní obrany v § 61, ačkoliv nebyl ani tehdejší vědě přímo neznámý.
Oproti nynější právní úpravě nebyla ta předchozí tak obsáhlá a důrazná na
podmínky týkající se rozkladové komise a jejich členů. Zmínila se o ní pouze
v rámci jedné věty jako o zvláštní komisi předkládající návrh vedoucímu
ústředního orgánu státní správy a k podmínkám členství se nijak nevyjadřovala.
V této souvislosti lze také podotknout, že na sousedním Slovensku je tento zákon
účinný dodnes a co se týče ustanovení o rozkladu, nebyl poznamenaný žádnou
novelizací, tudíž je jeho úprava v poměru s naší současnou o něco méně
propracovanější. I v dalších zemích jako je například Německo nebo Polsko se lze
setkat podobnými nástroji brojícími proti rozhodnutím, která v prvním stupni byla
vydána ministerstvem, popřípadě v jeho čele stojícím ministrem.
Obecná právní úprava institutu rozkladu ve správním řádu může být ve
svých prvcích modifikována zvláštními právními předpisy, které mohou i tuto
obecnou úpravu na základě „vnější“ subsidiarity správního řádu zcela nebo zčásti
vyloučit. Meritem mé práce však byla systematicky provedená interpretační
analýza všech šesti odstavců ustanovení § 152 správního řádu za současného
objasnění jednotlivých klíčových elementů v nich obsažených a použití
subsidiarity „vnitřní“ utvořené v rámci správního řádu v podobě obecných a
zvláštních ustanovení o správním řízení, jehož specifikem je i to rozkladové.
Nejvyšším funkcionářům stojícím v čele ústředních správních úřadů je
přiznáno výlučné právo rozhodovat o podaných rozkladech proti prvostupňovým
rozhodnutím ústředních správních úřadů a mimo to i přezkoumávat svá
rozhodnutí napadená tímto opravným prostředkem, jenž v prvním stupni vydali.
Jak konstatovala rozhodovací praxe, osoba ministra ani vedoucího nemá
postavení správního orgánu, nýbrž je pouhou funkční součástí příslušného
ústředního správního úřadu. Jde o anomálii rozkladového řízení, neboť nedochází
ke změně věcné příslušnosti, jak je tomu u odvolacího řízení, ale pouze té
funkční. Jejich pozice v rámci úřadu a současná rozhodovací pravomoc (o svých
rozhodnutích) vyvolávají jisté pochybnosti o nestrannosti a objektivnosti
výsledného rozhodnutí. Právní jistotu účastníků rozkladového řízení by měla
posílit rozkladová komise konstituovaná jakožto nezávislý poradní orgán minstra
nebo vedoucího.
Správní řád pro účely vedení řízení o rozkladu zřizuje rozkladovou komisi
a stanoví jisté limity a požadavky při výběru a následném jmenování jejích členů.
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Rozkladová komise je z hlediska institucionálního pojetí poradním orgánem osob
stojících v čele ústředních správních úřadů, na jejíž jednání se vztahuje ustanovení
o kolegiálním orgánu ve smyslu § 134 správního řádu upravující kvórum a průběh
hlasování. Rozkladová komise jedná buď jako celek, anebo ve zřízených
senátech, jež se specializují na určitý úsek přezkoumávané agendy. Klíčovým je
požadavek odbornosti, nejméně pětičlenné složení komise nebo senátu a převážné
členství externistů. Poslední novelou správního řádu věnující se utajovaným
informacím byl do znění § 152 zakomponován nový odstavec o zřízení zvláštních
senátů komise (§ 152 odst. 4 správního řádu), které budou mít na starosti přezkum
rozkladů obsahujících utajované informace.
Z právní úpravy § 152 odst. 3 správního řádu věnující se rozkladové
komisi není bohužel evidentní, jakou roli v procesu rozkladového řízení fakticky
sehrává, neboť je potlačována tím, že ji zákon přiznává pouhé postavení
poradního orgánu ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu,
který není nadán rozhodovací pravomocí, ale je oprávněn k vydání nezávazného
stanoviska ve formě předkládaného návrhu jejímu zřizovateli. Podle mého názoru,
jejž jsem si utvořila převážně na základě odborných článků, a především
praktických poznatků, je její postavení daleko významnější, než se může na první
pohled zdát. Otázkou je, zda by se nemělo v budoucnu změnit její postavení,
například po vzoru Etické komise, které vykazují do jisté míry atributy
nezávislosti. Nicméně by takovéto posílení rozkladového komise nemělo být na
úkor institutu rozkladu jako takového, a proto by bylo vhodné hledat řešení, které
prošlo podrobnější analýzou.
Řízení o rozkladu je vystavěno na základě postupů uplatňujících se
v odvolacím řízení; § 152 odst. 5 správního řádu totiž odkazuje na přiměřené
použití této úpravy, a proto jsou obecné kvalifikační podmínky podání rozkladu
připodobňované odvolání. Aby mohlo být rozkladové řízení řádně zahájeno, musí
být rozklad podán včas, to znamená v rozkladové lhůtě 15 dní. Dále musí mít
obecné náležitosti podání podle § 37 správního řádu a zároveň musí být podán
osobou k tomu oprávněnou. V § 152 odst. 1 správního řádu je obecně stanoveno,
že lze podat rozklad, ale zákon už neříká kým, a v důsledku toho je dovozována
analogická aplikace § 81 správního řádu. V rozkladovém řízení převažují procesní
zásady písemnosti a neveřejnosti, nicméně v této záležitosti hrají podstatnou roli
jednací řády rozkladových komisí, kde zpravidla bývá tento princip modifikován
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a detailněji upravuje přítomnost jiných osob vedle členů komise při jejich
jednotlivých fázích jednání.
Ačkoliv se na první dojem ustanovení § 152 správního řádu jeví jako jasně
interpretovatelné a neobsáhlé, ukrývá v sobě řadu aplikačních problémů, na které
by se těžko hledaly odpovědi bez komentářových publikací, jež se k této
problematice poměrně značně vyjadřují a výkladové nejasnosti nahrazují vhodnou
interpretací. Ani judikatura vyšších soudů neopomíná institut rozkladu ve svých
rozhodnutích a její stanoviska bývají přínosná k odstranění problematického
výkladu týkajícího se některých pasáží předmětných ustanovení, ke kterým se
kontinuálně vyjadřuje již od předešlého správního řádu. Na druhou stranu je
ovšem nezbytné přiznat, že bílá místa právní úpravy jsou překlenována i
konkrétní praxí.
Předešlá teze platí v prvé řadě o dikci § 152 odst. 6 správního řádu, v jehož
případě mohou vyvstat aplikační neshody vzhledem k nepatřičně použité
formulaci ze strany zákonodárce snažících se po vzoru autoremedury konstruovat
zvláštní úpravu rozhodování vlastní rozkladu. Prostřednictvím závěru poradního
sboru ministerstva vnitra došlo k částečné nápravě výkladu ve vztahu k § 152
odst. 6 správního řádu o způsobech rozhodnutí v řízení o rozkladu; v tomto
dokumentu je upřesněn postup po vzoru právní úpravy o odvolacím řízení.
Domnívám se, že by bylo spíše příhodnější dostát zvláštnostem rozkladu a de lege
ferenda částečně zasáhnout do znění tohoto ustanovení přizpůsobením jej
obvyklým procesním postupům a přistoupit k jeho precizaci.
Jednání příslušných rozkladových komisí je vedeno na základě jednacích
řádů a v některých případech i statutů ve smyslu § 134 odst. 5 správního řádu,
které jsou přijímány osobami stojícími v čele ústředních správních úřadů.
Prostřednictvím statutů bývají rozkladové komise zřizovány na základě pokynů,
příkazů nebo rozkazů nejvyšších funkcionářů a nebývají vždy součástí jednacích
řádů. Obsahem těchto interních normativních aktů jsou procedurální pravidla
upřesňující průběh řízení před rozkladovou komisí zahrnující úvodní část, poradu
a závěrečné hlasování a dále organizačně-technické věci. Jelikož nebyl ústředním
orgánem státní správy vydán žádný vzorový jednací řád ve formě metodické
pomůcky, jednotlivé interní akty se liší jak po stránce formální, tak i obsahové.
V tomto faktu spatřuji projev ve státní správě stále přítomného principu
resortismu.
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Podrobení vybraných jednacích řádů a statutů analytické metodě výkladu
na základě zvolených komparačních kritérií potvrdilo, že úprava jistých institutů,
jejich definování a existence v jednacích řádech nebývá totožná, což lze uvést na
příkladu odbornosti, kterou zákon nijak nedefinuje. Některé jednací řády do svého
textu přejímají zákon a nijak odbornost nedefinují, a naopak jiné řády edukativní
požadavky na členy rozkladové komise přizpůsobují agendám spadajícím do
působnosti příslušných ústředních správních úřadů. Dokonce se lez setkat i
s požadavky kladenými na charakterové a osobnostní znaky členů komise.
Většina komparovaných jednacích řádů dále umožňuje distanční hlasování per
rollam, které má napomoct efektivnějšímu rozhodování o rozkladu za výjimečně
stanovených případů.
Na úplný závěr lze zkonstatovat, že institut rozkladu by si měl své místo
do budoucna zachovat jak mezi řádnými opravnými prostředky, tak i v zákonné
úpravě, byť volající po provedení některých formulačních změn, neboť pokud by
došlo k jeho úplné eliminaci z právního řádu a nebyl by žádným jiným institutem
nahrazen, tak by účastníci řízení ztratili možnost bránit se proti prvostupňovým
rozhodnutím vydaným na úrovni ústředních správních úřadů a v důsledku toho by
byli nuceni se svého práva dovolávat prostřednictvím žaloby podané ve správním
soudnictví. A to by znamenalo jediné – zbytečné přetížení soustavy správních
soudů.
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Resumé
This diploma thesis deals with the institute of remonstrance as one of the
regular remedial measures of administrative law. However, the essential topic of
this paper is the proceedings on remonstrace itself. The main purpose of the
system of remedial measures lies in the protection of parties of administrative
proceedings against flaws of yet ineffective administrative decisions issued by the
first instance body. This system is represented especially by the institutes of
appeal and remonstrance. The fundamental legislation for this topic can be found
in the act n. 500/2004 Co. which is called administrative procedure code.
The institute of remonstrace lies in the article 152 of administrative
procedure code. In comparison with the institute of appeal, the remonstrace has
certain specifics. The biggest difference between those institutes is the fact that
the institute of remonstrace lacks devolutive effect. It means that the body which
is deciding about remonstrace is the same body that issued the further analysed
decision in the first place. This body consists of either minister or head of another
central administrative authority. According to the article 152 paragraph 5 of
administrative procedure code, the proceedings on remonstrace follows the same
rules as the appeal proceedings unless those rules are against the nature of the
remonstrace. Another specific factor of the proceedings on remonstrace can be
seen in the remonstrace committee which is consultative body that helps
individuals who are in the charge of central administrative authorities. The task of
the committe is administrative support and publication of non-binding proposals
of the decision on remonstrace. The law specifies requirements that individual has
to met to become member of previously mentioned committee. Those
requirements are for example level of expertise or the certain number of members
of the committe. It is also important to mention that members of the committee
can not be employees of the administrative authority that estlabishes such
committee. Remonstrace committees act in accordance with their own rules of
procedure which contain procedural rules. In the end it is necessary to say that the
institute of remonstrace is seen as important regular remedial measure.
However, application of some of its parts is often unclear and complicated.
That is why it would be proper to de lege ferenda adjust them to practical use
which would provide appropriate legal regulation of this institute.
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